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

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
órgão vinculado à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ n. 30.449862/0001-67), sem personalidade 
jurídica própria, especialmente constituída para defesa dos direitos e interesses dos consumidores, estabelecida à Rua 
da Alfândega, n. 08, Centro, Rio de Janeiro-RJ, vem, por seus procuradores, propor

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Contra CLARO – ALGAR TELECOM LESTE S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 02445817/0031-14, estabelecida à Rua 
Mena Barreto, n.º 42, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22271-100, OI – TNL PCS S/A inscrita no CNPJ sob 
o nº. 04164616/0001-59, estabelecida à Rua dos Jangadeiros, n.º 84, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22420-010, TIM 
CELULAR S/A inscrita no CNPJ sob o nº. 04206050/0001-80, estabelecida à Rua Fonseca Teles, n.º 18, São Cristóvão, 
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20940-200, TELERJ CELULAR S/A (VIVO) inscrita no CNPJ sob o nº. 02449992/0056-38, 
estabelecida à Avenida Ayrton Senna, n.º 2200, bloco 1, 1º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22775-003, 
com fundamento nos artigos 18, 26, II, 34, 39, V, e 42, parágrafo único, todos da Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nos termos que se seguem.

PRELIMINAR

Da aplicação da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e legitimidade ativa ad causam da autora

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº. 8.078/90, norma especial, de ordem pública e interesse social (art. 
1°), deve ser obrigatoriamente aplicado à presente demanda, tendo em vista que a relação existente entre as rés e os 
usuários dos serviços por elas prestados, e dos produtos por elas comercializados, é de consumo, conforme previsto em 
seus arts. 2°, caput e parágrafo único, e 3º.

Tendo em vista que o CDC é, conforme acima mencionado, norma especial, de ordem pública e interesse social, e por 
tratar de matéria processual, mais precisamente, e de forma integral em seu artigo 82, III, sobre a legitimidade ativa ad 
causam dos órgãos da administração pública para defender os direitos e interesses dos consumidores através de ações 



judiciais coletivas de consumo, deve ser aplicado prioritariamente em relação às demais legislações aplicáveis, como a 
Lei n. 7.347/85 e o CPC.

“Examinando agora a questão inicialmente proposta, entendemos que, após a vigência do Código 
de Defesa do Consumidor, apenas os entes legitimados pelo art. 82 podem propor ações coletivas 
em defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das pessoas equiparadas. Com efeito, o 
CDC é lei específica para proteção do consumidor, tout court, e prefere, neste ponto, à Lei da Ação 
Civil Pública, que cuida da ação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, com 
bem maior generalidade”. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do 
consumidor: direito processual. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 66/67) (grifos nossos)

“As normas do CPC e da LACP são aplicáveis às ações individuais e coletivas fundadas no CDC, 
desde que não sejam incompatíveis com o microssistema do CDC. Caso contrarie dispositivo 
expresso do CDC ou seu espírito, a norma do CPC ou da LACP não pode ser aplicada”. (NERY 
JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante 
em vigor, atualizado até 01.08.1997. São Paulo: RT, 1997, p. 1402) (Grifos nossos)
“As disposições da LACP são integralmente aplicáveis às ações propostas com fundamento no 
CDC, naquilo em que não houver colidência, como é curial.
(...)
Há, por assim dizer, uma perfeita interação entre os sistemas do CDC e da LACP, que se completam 
e podem ser aplicados indistintamente às ações que versem sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos e individuais, observado o princípio da especialidade das ações sobre relações de 
consumo,  às quais se aplica o Título III do CDC e só subsidiariamente a LACP” (NERY JUNIOR, 
Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São 
Paulo: Forense Universitária, pp. 1032/1033) 

Dispõe o artigo 82, III, do CDC que “para fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente” “as entidades 
e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados 
à defesa dos interesses e direitos” dos consumidores.

A autora é uma comissão permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (arts. 109, da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, e 25, parágrafo único, XXI, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro), sem personalidade jurídica, especificamente destinada, de forma ampla, à defesa dos direitos e 
interesses do consumidor (art. 26, § 19, alíneas “a” a “c”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro), e de forma específica, apesar de não haver qualquer exigência no artigo 82, III, do CDC (exige apenas 
que “defenda” os direitos e interesses dos consumidores), à defesa dos direitos e interesses do consumidor através de 
ações judiciais coletivas de consumo (art. 26, § 19, alínea “d”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro).

Art. 109. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos Regimento ou ato legislativo de sua criação.

Art. 25. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Iniciados os trabalhos de cada 
sessão legislativa, a Mesa, dentro do prazo improrrogável de quinze dias, providenciará a organização das comissões 
permanentes.
Parágrafo único. As comissões permanentes são:
(...)
XXI – Comissão de Defesa do Consumidor, com cinco membros.



Art. 26. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Compete às comissões 
permanentes:
(...)
§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:
a) manifestar-se sobre matéria referente à economia popular;
b) manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de 
consumo e medidas de defesa do consumidor.
c) acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de entidades e associações 
relacionadas à defesa do consumidor.
d) representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no Parágrafo único 
do art. 81, conforme autorização expressa no art. 82, III, todos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

“(...) Desse modo, um Departamento de proteção ao Consumidor, por exemplo, órgão integrante 
de determinada Secretaria de governo estadual e, portanto, da administração direta, está 
capacitado ao ajuizamento da ação, sem necessidade de ser a capacidade atribuída à própria 
entidade federativa estadual em si, como ocorre no sistema geral relativo a esse pressuposto 
processual. O mesmo se pode dizer, ainda como exemplo, de um Departamento de Defesa do Meio 
Ambiente: embora seja um órgão, e não uma pessoa, poderá habilitar-se como autor da ação civil 
pública. É comum, aliás, na estrutura do Executivo ou do Legislativo, a instituição de Procons, 
órgãos destinados à proteção dos consumidores”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação 
Civil Pública: comentários por artigos)

“Além das entidades, o inciso III também legitima os órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos pelo Código, reconhecendo-lhes a personalidade judiciária e 
permitindo, assim, a plena atuação em juízo de órgãos públicos como o Procon e os Núcleos de 
Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que podem, agora, sem nenhuma dúvida, propor, 
nomine próprio, ações coletivas em defesa dos consumidores (sempre em sentido amplo)”. 
(ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito processual. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 81)
“A norma autoriza a propositura da ação coletiva pelos órgãos públicos de defesa do consumidor, 
mesmo que não tenham personalidade jurídica. Têm eles personalidade judiciária, podendo ser 
autores de demanda em juízo. Os Procons, por exemplo, podem agir em juízo, em nome próprio, 
por meio de seu diretor ou representante legal. O diretor do ente despersonalizado pode conferir 
mandato a advogado para que seja proposta a ação, sendo desnecessário que o procurador 
da pessoa jurídica de direito (procurador da República, procurado0r do Estado ou procurador 
do Município) subscreva a petição inicial. Caso o diretor ou representante legal do ente 
despersonalizado seja advogado, pode lê mesmo subscrever a petição inicial de ação coletiva.
(...)
Não há necessidade de previsão estatutária estrita para que se a entenda legitimada, sendo 
suficiente que a associação defenda os direitos do consumidor”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código 
brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense 
Universitária, p. 1396)

Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Tutela dos interesses consumeristas. Legitimidade 
ad causam do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública para propositura da 
ação. A legitimidade da Defensoria Pública, como órgão público, para defesa dos direitos dos 
hipossuficientes é atribuição legal, tendo o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 82, 
III, ampliado o rol de legitimados para propositura da ação civil pública àqueles especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código. Constituiria intolerável 
discriminação negar a legitimidade ativa de órgão estatal – como a Defensoria Pública – as ações 
coletivas se tal legitimidade é tranquilamente reconhecida aos órgãos executivos e legislativos 
(como entidades do Poder Legislativo de defesa do consumidor). Provimento do recurso para 
reconhecer a legitimidade ativa ad causam da apelante (TJRJ, Ap. Cív. 2003.001.04832, 6ª Câm. 
Cív., Rel. Des..Nagib Slaibi Filho).

e) encaminhar as representações mencionadas na alínea “d” para publicação na íntegra no Diário Oficial da ALERJ, 



assim como as desistências das representações feitas.

Portanto, inegável a legitimidade da autora para figurar no pólo ativo da presente demanda, assim como de qualquer 
demanda judicial coletiva de consumo, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Comissão de defesa do consumidor da Assembléia 
Legislativa. Legitimação por força do inciso III do art. 82 do CDC. Sentença que se reforma. 
Recurso provido (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.13728, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Varanda, 
julgado por unanimidade).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. O CPDC, ao dispor no art. 82, III, que têm legitimidade ativa 
nas ações coletivas “as entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses protegidos por 
este Código”, não permite dúvida quanto à legitimação de pessoas formais e se refere aos direitos 
metaindividuais, em que inscrevem os individuais homogêneos (id, art. 81, III). Apelo conhecido 
e provido. Sentença que se anula. Unânime (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.23959, 3ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Fernando Foch).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública. Defesa do Consumidor em Juízo. Legitimidade ativa para 
propositura da ação. Aplicação dos arts. 5°, inc. XXXII da CRFB e art. 82, inc. III do Código de 
Defesa do Consumidor. Legitimidade da Comissão de Defesa do Consumidor. Legitimidade da 
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ para propositura de ação coletiva tendente a defesa 
de direitos do consumidor objetivando o reconhecimento de aumento abusivo da tarifa cobrada 
por transporte marítimo e retorno ao patamar anterior, bem como a condenação à restituição, 
em dobro, das tarifas pagas indevidamente pelos consumidores. A mens legis do art. 82 do CDC 
quando estabeleceu legitimação para agir atinente ao aforamento de ações coletivas foi a mais 
ampla possível não podendo o aplicador da lei dar interpretação restritiva. No inc. III do art. 82, 
não se limitou o legislador a ampliar a legitimação para agir. Foi mais além, atribuiu Legitimação 
ad causam a entidades e órgãos da Administração Pública direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, o que se fazia necessário para órgãos como PROCON e a Comissão 
Apelante, bastante ativos e especializados em defesa do consumidor, pudessem também agir em 
juízo. PROVIMENTO DO APELO (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.30582, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Sidney 
Hartung Buarque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DA ALERJ EM FACE DE NET RIO S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA 
PELA SENTENÇA RECORRIDA, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. POSTERIOR 
INCLUSÃO NO REGIMENTO INTERNO DA ALERJ DE DISPOSITIVO QUE AUTORIZA À COMISSÃO 
AUTORA A PROMOVER A AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA 
LEGITIMIDADE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 462, DO CPC. O ARTIGO 82, INCISO III, DO CDC, 
NA VERDADE AMPLIOU O CAMPO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OS 
ARTIGOS 5º E 6º DA LEI 7.347/85 E OS ARTIGOS 109 E 173, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÃO EXCLUEM, MAS ANTES ALARGAM O ROL DOS LEGITIMADOS, 
EM BENEFÍCIO DOS CONSUMIDORES (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.39474, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Luis Felipe Salomão).

DOS FATOS

A autora vem recebendo inúmeras reclamações de clientes das rés dos planos pós-pago, que adquiriram seus aparelhos 
celulares em estabelecimentos das mesmas, ou de representantes por elas credenciados, sobre o seguinte fato: quando 
seus aparelhos permaneceram em assistências técnicas credenciadas pelos seus respectivos fabricantes, em razão de 
vícios manifestados dentro do prazo de garantia (legal e contratual), as tarifas fixas, denominadas “franquias”, foram 
cobradas em seus integrais valores, mesmo nos casos em que os produtos permaneceram durante todo o prazo da 
“franquia” sendo reparados.

Em outras palavras, as rés exigem dos clientes dos planos pós-pagos os valores integrais de suas franquias quando 



os aparelhos de telefonia móvel por elas comercializados, ou por representantes autorizados, permanecem durante um 
período em assistências técnicas, credenciadas pelos fabricantes desses aparelhos, para reparar vícios manifestados 
durante o prazo de garantia (legal e/ou contratual).

Tal prática, que infelizmente tornou-se comum no mercado, vem enriquecimento ilicitamente as rés em detrimento de 
seus clientes, tendo em vista que o serviço, durante o prazo de permanência do produto (produto este que deve ter 
sua qualidade-adequação “garantida” pela “operadora-comerciante” durante, pelo menos, o prazo da garantia legal) na 
assistência técnica credenciada pelo fabricante, não é utilizado em sua totalidade ou simplesmente não é utilizado, salvo 
nas hipóteses (jamais vista por este órgão de defesa do consumidor) em que o aparelho é temporariamente substituído 
por outro.

O justo, nestes casos, seria a operadora responsável pela comercialização do produto, e pela cobrança da franquia, exigir 
do usuário o valor equivalente ao tempo, dentro do período da franquia, em que o serviço foi efetivamente prestado.

Ou seja, se o aparelho permaneceu durante 15 (quinze) dias na assistência técnica para reparos de vícios que se 
manifestaram dentro do prazo de garantia, as rés deveriam efetuar a cobrança da franquia em valor equivalente ao tempo 
em que o serviço pôde ser efetivamente utilizado.

A ilícita prática que vem sendo adotada pelas rés, vale repetir, gera enriquecimento injusto em detrimento dos consumidores, 
e deve ser devidamente combatida conforme previsto na legislação aplicável.

DO DIREITO

A Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme visto oportunamente, deve ser obrigatoriamente aplicada 
ao presente caso, por se tratar de norma de ordem pública e por ser claramente de consumo a relação existente entre os 
usuários de telefonia móvel e as rés, conforme disposto em seus artigos 1°, 2º e 3º.

Da responsabilidade solidária por vício do produto

O Código de Defesa do Consumidor, em vista da vulnerabilidade do indivíduo por ele protegido, alterou sensivelmente o 
sistema de vícios redibitórios do Código Civil, de forma adapta-lo à condição do consumidor.

O sistema de vícios redibitórios do direito tradicional, aliado às regras gerais processuais, era extremamente cruel para 
um indivíduo que não possuía conhecimentos técnicos sobre o produto que adquiriu e que praticamente não tinha acesso 
à justiça, em face dos obstáculos existentes.

A inovação trazida pelo CDC mais importante para a presente demanda foi a imputação de uma responsabilidade solidária 
(para com os vícios manifestados durante o prazo de garantia) a todos os que contribuíram para introdução do produto 
no mercado de consumo.

Convém ressaltar que, a regra geral imposta pelo legislador é a solidariedade entre todos os que contribuíram para 
a introdução do produto ou serviço no mercado de consumo em relação aos defeitos (para efeitos de acidentes de 
consumo) e vícios (para efeitos de inadequação) porventura existentes nestes. Quando quis dispor de maneira diversa 



o legislador se manifestou de maneira clara, como ocorre no caso da responsabilidade civil por fato do produto, onde a 
responsabilidade do comerciante é subsidiária por força do disposto no artigo 13 do CDC; quando se tratar de produto 
in natura, em que o responsável pelo vício do produto é o fornecedor direto, conforme parágrafo 5º do artigo 18 do CDC; 
ou nas hipóteses em que o produto é pesado pelo fornecedor direto, que será o único responsável caso o real peso do 
produto seja inferior ao da pesagem que realizou.

“Quando alude ao fornecedor, o Código pretende alcançar todos os partícipes do ciclo produtivo-
distributivo, vale dizer, todos aqueles que desenvolvem as atividades descritas no art. 3º do 
CDC”. (DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p.180)

“O Código de Defesa do Consumidor, dentro do espírito de proteção e visando a efetiva garantia 
dos direitos dos consumidores, estabeleceu, no que toca ao dever de cumprir perfeitamente a 
obrigação, a solidariedade dos fornecedores.
(...)
Quanto às obrigações de entregar coisas, deixou claro, nos arts. 18 e 19, a responsabilidade 
solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade e quantidade.
(...)
Temos que, independentemente do pedido formulado pelo consumidor (redibição do contrato, 
diminuição do preço, substituição da coisa, eliminação do vício ou complementação da quantidade 
faltante), é lhe facultado escolher o réu da ação, que poderá ser o comerciante, o fabricante, o 
importador, o consumidor ou todos conjuntamente” (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. Vícios 
do produto e do serviço por qualidade, quantidade e insegurança: cumprimento imperfeito do 
contrato. São Paulo: RT, 2004, pp. 237/238)

“Quanto aos vícios por inadequação, o dispositivo mais importante é o do art. 18 do CDC, o qual 
institui em seu caput uma solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de produção, 
com relação à reparação do dano (note-se que é um dano contratual na visão do consumidor) 
sofrido pelo consumidor em virtude da inadequação do produto ao fim a que se destinava. Assim, 
respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a coloca-lo no mercado, desde 
o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou 
com o consumidor). A cada um deles é imputada a responsabilidade pela garantia de qualidade-
adequação do produto. Parece-nos, em um primeiro estudo, uma solidariedade imperfeita, por que 
tem como fundamento a atividade de produção típica de cada um deles. É como se cada um deles 
a lei impusesse um dever específico, respectivamente, de fabricação adequada, de distribuição 
somente de produtos adequados, de comercialização somente de produtos adequados e com as 
informações devidas. No sistema do CDC, a escolha de qual dos fornecedores solidários será 
sujeito passivo da reclamação do consumidor cabe a este último. Normalmente, o consumidor 
preferirá reclamar do comerciante mais próximo a ele, mais conhecido, parceiro contratual 
identificado, mas o fabricante, muitas vezes o único que possui conhecimentos técnicos para 
suprir a falha no produto, será eventualmente demandado a sanar o vício”. (MARQUES, Cláudia 
Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 
São Paulo: RT, 2002, p. 988)

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 
É de consumo a relação entre o vendedor de máquina agrícola e a compradora que a destina a sua 
atividade no campo. Pelo vício de qualidade do produto respondem solidariamente o fabricante 
e o revendedor (art. 18 do CDC) (STJ, 4ª Turma, AgRg 196922/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 
20.08.2001).

CONSUMIDOR – VEÍCULO IMPORTADO QUE APRESENTA DEFEITOS NA SUA FABRICAÇÃO – 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – DIREITO DO 
CONSUMIDOR AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO OU À TROCA POR OUTRO 
AUTOMÓVEL NOVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, I, DA LEI 8.078/90. Apresentando veículo 
importado defeitos na sua fabricação, respondem solidariamente por tais vícios, na qualidade de 
fornecedora, a concessionária e o fabricante, pois, considerando-se que os defeitos apareceram 
no veículo somente 10 meses após sua utilização, não se pode afastar eventual descuido ou até 
troca de peças ocorridos no interior da concessionária. Assim, tem o comprador o direito ao 
abatimento proporcional do preço ou à troca por um outro automóvel novo, segundo estabelece 
o art. 18, § 1º, I, da Lei 8.078/90 (TJRJ, 17ª Câm.Cív., ApCív. 2001.001.9740, Rel. Des.  Raul Celso 
Lins e Silva).



No entanto, conforme visto, tal não ocorre no sistema de vícios do CDC. O legislador dispôs expressamente, no artigo 
18, que os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a 
devida reparação.

Em síntese, todos os fornecedores que participaram da introdução do produto no mercado são responsáveis pelos vícios 
que nele possam se manifestar durante o prazo de garantia.

Art. 18. CDC. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Não de pode deixar de sublinhar que, exigir do consumidor o pagamento do valor da franquia, ou parte dele, quando o 
serviço não pode ser usufruído em razão da permanência do aparelho celular (comercializado por uma das rés ou por 
terceiro autorizado) em assistência técnica (credenciada pelo fabricante) para reparo de vício manifestado dentro do 
prazo de garantia, viola o princípio da boa-fé objetiva, que incide em todas as relações de consumo.

Segundo Cláudia Lima Marques, “boa fé objetiva significa, portanto, uma atuação refletida, uma atuação refletindo, 
pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 
razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, 
cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses 
das partes”. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo 2002, pp. 181/182).

Desta forma, a operadora de telefonia móvel que comercializa um aparelho celular com vício, ou que autoriza um terceiro 
a comercializar em seu nome, é tão responsável pelo vício quanto o fabricante. Logo, nos termos do artigo 186 do Código 
Civil, é abusivo (ilícito) o exercício do direito subjetivo de exigir do consumidor prejudicado o pagamento do valor da 
franquia prevista no contrato, ou pelo menos de parte dele (correspondente ao tempo em que o aparelho permaneceu na 
assistência técnica), enquanto o consumidor permanecer sem condições de utilizar o serviço.

Art. 187. CC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exerce-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Da cobrança indevida

A cobrança do valor da franquia, ou de parte dele (correspondente ao tempo em que o serviço não foi usufruído em razão 
da permanência do aparelho na assistência técnica), é inegavelmente indevida. Nestes casos, deve incidir a norma 
constante no parágrafo único do artigo 42 do CDC, que confere ao consumidor o direito de exigir o pagamento em dobro 
do valor pago em excesso.

Art. 42. CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a 



qualquer constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Tendo em vista ser inegavelmente indevida a cobrança do valor da franquia, ou de parte dela, quando o serviço prestado 
por operadora de telefonia móvel não é usufruído em razão de vícios manifestados nos aparelhos por ela comercializado 
(ou por terceiro em seu nome) durante o prazo de garantia, salvo quando o consumidor não age com a boa-fé obrigatória, 
não há como alegar se tratar de engano justificável.

Da antecipação da tutela

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC (repetido no artigo 461, § 1º do CPC) que, “sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
após justificação prévia, citado o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela liminar para garantir a total satisfação do direito do 
consumidor nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda interfere de forma negativa.

Trata-se, portanto, de verdadeira antecipação de tutela, logo, deve o dispositivo ora em comento ser interpretado em 
harmonia com o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata do assunto de forma geral.

O artigo 273 do CPC exige, para que seja concedida a antecipação parcial ou total da tutela pretendida, que exista prova 
inequívoca que convença o juiz sobre a verossimilhança das alegações do autor, e que “haja fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação da tutela não será concedida caso exista “perigo” de irreversibilidade 
do provimento antecipado.

A doutrina e a jurisprudência já se manifestaram sobre a contradição existente nas expressões “prova inequívoca” e 
“que convença da verossimilhança da alegação”, contidas no artigo 273 do CPC, concluindo que, havendo uma prova 
inequívoca haverá certeza, e não simples verossimilhança, cujo real significado é parecer ser verdadeiro o alegado, logo, 
a melhor interpretação para o dispositivo é haver probabilidade da existência do direito alegado, para que possa ser 
concedida a antecipação da tutela.

“O artigo 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova inequívoca suficiente 
para que o juiz se convença da verossimilhança da alegação. A dar peso ao sentido literal 
do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente porque prova inequívoca é prova tão 
robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito do juiz o sentimento 
de certeza e não mera verossimilhança. Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, 
não poderia significar mais do que imbuir-se do sentimento de que a realidade fática pode 
ser como a descreve o autor.

Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no artigo 273 do 
Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), chega-se 
ao conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera verossimilhança”. 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: 
Malheiros, 1995, p.143)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. ANTICONCEPCIONAL INERTE. DEFEITO 



DO PRODUTO RECONHECIDO. INGESTÃO PELA AUTORA NÃO PROVADA. IMPOSIÇÃO 
DO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PARTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A prova 
inequívoca, para efeito de antecipação da tutela, quando se trata de relação de consumo, 
é de ser interpretada sem rigorismo, pois, nessa matéria, mesmo em sede de cognição 
plena, dispensa-se juízo de certeza, bastante a probabilidade extraída de provas artificiais 
da razão. DECISÃO MANTIDA (TJRS, AI 599374303, 9ª CâmCív., Rel. Desa. Mara Larsen 
Chechi, j. 25-8-1999).

Portanto, para que a antecipação de tutela possa ser concedida é necessário que haja prova (ou mesmo indícios) 
demonstrando que há probabilidade de ser verdadeira a alegação do autor da demanda e o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação. A medida não poderá, contudo, ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado.

No caso em questão, necessário se faz a concessão de medida liminar para que as rés deixem de exigir dos usuários 
dos serviços que prestam, e que adquiriram os aparelhos celulares em estabelecimentos das mesmas ou de terceiros 
que atuam em seus nomes, o valor da franquia, ou de parte dele, quando o serviço não for usufruído em razão da 
manifestação de vícios nos aparelhos durante o prazo da garantia legal.

Os documentos acostados na presente petição demonstram claramente que as rés, apesar da inafastável responsabilidade 
solidária (solidariedade legal por força do artigo 18 do CDC) pelos vícios dos produtos que comercializam, estão exigindo 
dos usuários, que com elas adquiriram seus aparelhos celulares, o pagamento do valor integral da franquia quando estes 
aparelhos permanecem em assistências técnicas para reparos de vícios manifestados dentro do prazo de garantia.

A manutenção da prática que se pretende combater, até o julgamento final da lide, é capaz de continuar causando 
danos irreparáveis ou de difícil reparação aos consumidores atingidos (e enriquecendo sem causa às rés), em razão 
dos obstáculos naturais que são encontrados durante o curso de uma demanda judicial (que são sempre muito bem 
explorados pelos fornecedores de produtos e serviços, litigantes habituais), que, não se pode negar, desestimulam o 
consumidor (litigante eventual) a buscar seus direitos.

Portanto, inegável a presença dos pressupostos necessários (fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão 
da medida antecipatória. Por outro lado, a concessão da medida não irá acarretar prejuízos às rés, tendo em vista que 
apenas será estabelecido o que é inegavelmente previsto na lei.

Para que a medida possa surtir os efeitos desejados (caso seja concedida), e assim evitar mais danos aos consumidores, 
necessário se faz a fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, conforme previsto nos artigos 
461, § 1º, do CPC, e 84, § 4º, do CDC.
DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer:
1. A citação das rés para, querendo, contestarem a presente ação;
2. a condenação das rés na obrigação de não exigir dos usuários dos planos pós-pagos o valor da franquia, 
ou parte dela, enquanto os aparelhos celulares, desde que comercializados por elas ou por terceiros em seus 
nomes, permanecerem em assistência técnica credenciada pelos fabricantes para reparo de vícios manifestados 
dentro do prazo de garantia;
3. a antecipação da tutela em relação ao pedido anterior, e, em caso positivo, a fixação de multa para o caso de 



descumprimento da medida;
4. a publicação do edital previsto no artigo 97 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a condenação 
das rés na obrigação de publicarem este em jornais de grande circulação;
5. a condenação das rés na obrigação de restituírem, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, os valores 
cobrados indevidamente dos consumidores;
6. a intimação do Ministério Público;
7. a condenação das rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Protesta por todos os meios de provas admitidas. Dá-se a causa o valor de R$ 14.000,00(quatorze mil reais).

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2007.

PAULO GIRÃO BARROSO
OAB/RJ Nº. 107.255

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ Nº. 78.460


