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

A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO,  registrada no CNPJ sob o nº30.449862/0001 - 67 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 PEDIDO DE LIMINAR

Em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A, registrada no CNPJ sob o nº33.000.118/0001-79,  com 
sede à Rua General Polidoro, 99, Botafogo, Rio de Janeiro, cep.22280-004 ,  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:

A concessionária de serviço público de telecomunicações TELEMAR NORTE/LESTE S/A, 
prestadora do serviço VELOX de Internet de alta velocidade, integra o pólo passivo da 
presente demanda por estar, conforme inúmeras reclamações (em anexo) enviadas a esta 
Comissão, descumprindo  determinações constantes dos contratos de adesão firmados 
no intuito de obtenção daquele serviço.  

DOS FATOS:

O incremento da vida contratual, a massificação dos contratos, que passaram a ser pré-
elaborados unilateralmente pelas empresas e pelo Estado, a concentração de capitais 
e de força econômica, os monopólios e o crescimento dos serviços na nova sociedade 
de consumo, levaram a um desequilíbrio marcante nas relações contratuais entre 
consumidores e fornecedores, exigindo uma ação protetora do Estado para com os 
parceiros contratuais mais fracos e vulneráveis.

O Código de Defesa do Consumidor tem como fim justamente reequilibrar as relações 
de consumo, harmonizando e dando maior transparência às relações  contratuais no 
mercado brasileiro (art. 4º do CDC).

Para alcançar este equilíbrio de forças nas relações contratuais atuais, o CDC opta por 
regular também alguns aspectos da formação do contrato, impondo novos deveres 
para o elaborador do texto (fornecedor) e assegurando novos direitos para o consumidor 
(aderente) quando da formação das relações contratuais de consumo. (art.6º,III e IV).

Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o novo princípio básico 
norteador é o instituído pelo art. 4º, caput, do CDC, o da Transparência.  A idéia central 
é possibilitar uma aproximação e uma relação contratual mais sincera e menos danosa 
entre consumidor e fornecedor.  Transparência significa informação clara e correta sobre 



o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas 
relações entre fornecedor e consumidor.

Transparência é clareza , é informação sobre temas relevantes da  relação contratual.   O 
CDC institui um dever para o fornecedor, de informar o consumidor sobre as características 
do produto ou serviço e sobre o conteúdo do contrato.

Como reflexos do princípio da transparência temos o dever de informar o consumidor, 
seja através da oferta, clara e correta sobre as qualidades do produto e as condições do 
contrato, sob pena de o fornecedor responder pela falha da informação (art.20), ou ser 
obrigado a cumprir a oferta  nos termos em que foi feita (art.35); seja através do próprio 
texto do contrato, pois, pelo art. 46, o contrato deve ser redigido de maneira clara, em 
especial os contratos elaborados unilateralmente (art.54, par.3º).

Os contratos, notoriamente, são forma de circulação de bens e serviços.  A convivência 
em uma sociedade industrializada importa necessariamente na existência de diferenças 
sociais, sendo imprescindível a tutela do Estado na busca da eqüidade e da concretização 
de justiça.  Para tanto, prima-se por uma relativização da autonomia individual da vontade, 
de modo a evitar que interesses particulares se sobreponham aos interesses sociais.  Essa 
constitui uma das diretrizes adotadas pelo Código de Defesa do Consumidor, expressa, no 
mínimo, pela exigência de aplicação do princípio da boa-fé em todas as fases do contrato.  
Neste sentido, preceitua o inciso III do art.4º do Código de Defesa do Consumidor.

Por boa-fé entende-se a honestidade, a transparência, a lealdade e a expectativa de 
que as partes ajam de acordo com os fins a que se destina o contrato, tendo em vista não 
apenas a constatação por uma delas de que está agindo consoante o seu próprio direito, 
mas a verificação de que não está adentrando na esfera de outrem.

Fundamental, portanto, a observância de um parâmetro de conduta a ser seguido, 
conforme a expectativa criada nos contraentes.  Ainda, o princípio da boa-fé (estampado 
no artigo 4º do CDC), ao mesmo tempo em que confere proteção ao consumidor, visa 
a assegurar a concretização dos ditames constitucionais de desenvolvimento da ordem 
econômica.

Após breve dissertação acerca dos mais importantes princípios que regem as relações 
contratuais no Código de Defesa do Consumidor, passaremos à exposição dos fatos que 
motivaram a propositura da presente ação civil pública.

A TELEMAR NORTE LESTE S.A., sociedade anônima, concessionária do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC) e autorizatária para exploração de Serviços de Rede de Transporte 
de Telecomunicações (SRTT) de um lado, e de outro o ASSINANTE (pessoa natural ou 
jurídica, titular de terminal telefônico residencial da rede de telefonia fixa da TELEMAR) 



celebram CONTRATO DE ADESÃO AO SERVIÇO VELOX (em anexo), no intuito de aquele 
obter a prestação de serviço de Internet de alta velocidade. 

Ocorre que esta Comissão vem recebendo, há um tempo razoável (desde  o mês 06 de 
2004), inúmeras reclamações acerca da má prestação de serviço  VELOX , consistente, 
principalmente, no descumprimento de cláusulas contratuais. 

Dentre as que mais chamam atenção estão as seguintes:

Sra. Diana Xavier M. Paiva1) , residente à Rua Prof. João Macena, nº64, Vista Alegre, 
Rio de Janeiro, cep.:21236-060, tel24811933. A consumidora assinou o serviço VELOX, 
porém o mesmo nunca funcionou.  Ainda assim a VELOX cobrou a assinatura e 
o modem. Apesar das inúmeras reclamações, a VELOX não resolveu o problema 
(16/07/04). – em anexo –
Nesta hipótese deparamo-nos com um enriquecimento sem causa por parte do 
fornecedor, que cobrou por um serviço não prestado.  A TELEMAR é concessionária 
de serviços públicos, sendo obrigada a fornecer, conforme estipula o art.22 do CDC, 
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. No 
caso, sequer está oferecendo o serviço a que está obrigada, indiretamente, pelo 
contrato.  O Par. Único prevê que em caso de descumprimento, total ou parcial,destas 
obrigações, a pessoa jurídica será compelida a cumpri-las e a reparar os danos 
causados.
Além do mais, o CDC veda ao fornecedor de produtos (art.39, IX) recusar a venda 
de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los, 
mediante pronto pagamento. 

Sra. Silvia Regina Rosadas Barbosa,2)  residente à Rua Teodoro da Silva 362/202, Vila 
Isabel. Cep.:20560-001, tel.25765020, CPF 8004837047-68.  A consumidora reclama 
que solicitou do fornecedor o cancelamento do serviço VELOX, e foi informada 
de que teria que pagar multa por rescisão contratual – em anexo- (01/10/04) OBS.:  
Tal multa não está prevista no contrato para hipótese de cancelamento, apenas 
para atraso no pagamento das mensalidades (4.5 do Contrato) – em anexo -.  A 
fornecedora está impondo à consumidora sanção não  prevista no contrato, ferindo 
o at.31 do CDC, que impõe sejam fornecidas informações corretas e precisas ao 
consumidor no momento da oferta e apresentação de produtos e serviços.

Sr. Leonardo Bruno Valle Pires, 3) residente à Rua Fernandes da Cunha,887, Vigário 
Geral, Rio de Janeiro, cep.:21241300, tel.:34528227, CPF 051368357-70.  O consumidor 
reclama que tem um serviço VELOX há 06 meses, e que vêm sendo feitas várias 
manutenções na linha sem prévio aviso, permanecendo o serviço sem funcionar 
por três dias da semana desde então.  Apesar das reclamações, a TELEMAR nada 



faz (24/06/04) – em anexo -.

O Contrato de adesão estabelece, no item 3.6, que nas interrupções dos serviços por 
causas atribuíveis à TELEMAR serão concedidos descontos aplicados ao valor mensal 
da Assinatura, recebendo o ASSINANTE um crédito em conta. Tais descontos não vêm 
sendo concedidos ao consumidor, e, com a freqüente falha na prestação do serviço, a 
TELEMAR está violando o que determina o art. 22 do CDC, que impõe aos órgãos públicos, 
por si ou suas empresas, concessionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados 
e eficientes, sob pena de serem as pessoas jurídicas compelidas a cumprirem tais 
obrigações e a reparar os danos causados.

Como demonstram as reclamações acima mencionadas, além daquelas que instruem 
esta inicial,  a TELEMAR está descumprindo as cláusulas do contrato de adesão ao serviço 
VELOX categoria residencial, e, por via de conseqüência, dispositivos do Código de 
Defesa do Consumidor e princípios jurídicos que regem as relações de consumo, como 
o da transparência e da boa-fé.

 O fato do serviço de telecomunicações ser delegado a terceiros, estranhos à Administração 
Pública, não retira do Estado seu poder indeclinável de regulamentá-lo e controlá-lo, 
exigindo sempre sua atualização e eficiência, de par com o exato cumprimento das 
condições impostas para sua prestação ao público.

No ensinamento de Hely Lopes Meirelles:  “O Estado deve ter sempre em vista que serviço 
público e de utilidade pública são serviços para o público e que os concessionários 
ou quaisquer outros prestadores de tais serviços são, na feliz expressão de Brandeis, 
public servants, isto é criados, servidores do público.  O fim precípuo do serviço público 
ou de utilidade pública , como o próprio nome está a indicar, é servir ao público e, 
secundariamente, produzir renda a quem o explora.” – Hely Lopes Meirelles, Direito 
Administrativo Brasileiro, 28ªedição, pág.323 - .

A TELEMAR, concessionária ré da presente ação, está priorizando a obtenção de lucro 
acima do considerado razoável dentro do quadro econômico nacional, em detrimento 
da oferta de um serviço a preços módicos, quando lhes é possível fazê-lo.

Diante dos fatos expostos e do posicionamento da TELEMAR em descumprir cláusulas do 
contrato de adesão firmado com os consumidores, cujo objeto consiste na oferta do 
serviço VELOX , dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e afrontar os princípios 
que regem os contratos no CDC, cabe a esta Comissão, legitimada ativa para tanto, 



submeter a matéria ao Poder Judiciário, através da presente ação civil pública.   

DO DIREITO : 

A defesa do consumidor é prestigiada pela Constituição da República, em especial nos 
art. 5º, XXXII (dos direitos e garantias individuais) e 170, V (relativo à ordem econômica), 
revelando-se, com isso, a importância da tutela das relações de consumo para a 
consecução dos objetivos constitucionais elencados no art.3º da CF, que são, em síntese, 
construir uma sociedade mais justa e propícia ao desenvolvimento individual e coletivo.

Presentes os sujeitos dos Arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, representados, 
respectivamente, pelo autor e pelos réus da presente ação, emerge indiscutível tratar-se, 
na presente hipótese, de relação de consumo.

“Art.2º  -  Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final.

Par. Único – Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo.”

“Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.” 

A TELEMAR, cobrando por serviços VELOX não prestados, instituindo multa não prevista 
no contrato para a hipótese de cancelamento do mesmo e oferecendo serviço de 
Internet de alta velocidade deficiente, dentre outros procedimentos atentatórios aos 
direitos consumeristas, está ofendendo a diversos dispositivos do Código de Defesa do 
Consumidor.

Está, a princípio, atingindo direitos básicos do consumidor elencados no Art. 6º:

“Art. 6º -  São direitos básicos do consumidor:

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos 
ou desleais, bem contra práticas e cláusulas abusivas  ou impostas no fornecimento de 
produtos e serviços;



X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;”

Ao desrespeitar o princípio básico norteador da formação dos contratos entre consumidores 
e fornecedores, o da TRANSPARÊNCIA, quando deixa de fornecer ao consumidor 
informações precisas no momento da oferta e apresentação dos produtos e serviços 
(tais como a imposição de multa para a hipótese de rescisão contratual), a ré fere um 
dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo que é o da transparência 
das relações de consumo (art. 4º, caput, CDC), faltando com a lealdade contratual, 
componente do princípio da boa-fé nas relações entre consumidores e fornecedores 
(art.4º, III CDC).

A cobrança por serviço não fornecido e as constantes interrupções no fornecimento do 
mesmo a que têm se sujeitado os consumidores que têm enviado inúmeras reclamações 
à Comissão autora da presente ação configuram flagrante violação ao disposto no art. 
22 do CDC, in verbis:

“Art. 22 – Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Par. Único – Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste 
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, 
na forma prevista neste Código.”

A TELEMAR, concessionária do serviço público de telefonia fixa comutada, oferece aos 
consumidores, através de contrato de adesão, o serviço de Internet de alta velocidade 
VELOX.  Não está aquela concessionária, entretanto, exigindo desta fornecedora que os 
mesmos sejam prestados de forma adequada e eficiente chegando ao ponto de cobrar 
pelo serviço não fornecido e, por outras vezes, cobrar multa não prevista no contrato pelo 
cancelamento do mesmo.

O consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, se vê perdido diante de tamanhas 
irregularidades, e, porque não dizer, ilegalidades.  A caba por perder horas de lazer ou 
até mesmo de trabalho tentando manter contato com a TELEMAR (é fato notório – art.334, 
I, CPC)que o cliente perde um tempo enorme digitando vários números indicados por 
uma mensagem gravada até alcançar aquele que corresponde ao atendente que 
supostamente irá ajudá-lo. Este, entretanto,  nunca está disponível para ouvir a reclamação, 
e são longas horas de espera).  

O serviço VELOX prestado pela TELEMAR é indiscutivelmente eficiente no momento em 
que seus funcionários treinados convencem os consumidores de contratar tal serviço.  São 
omitidas diversas informações, como a necessidade de o computador possuir a chamada 
“placa de rede” para que seja possível a instalação do “modem”.  Já tendo pago pelo 



mesmo, o consumidor acaba gastando mais do que o previsto para tentar usufruir do 
serviço.  Após a conclusão do contrato, a TELEMAR parece contar com nova equipe de 
funcionários treinados para tratarem os usuários com impaciência e rispidez. 

A cobrança por serviço não prestado e a imposição de multa para rescisão contratual 
quando não estipulada no contrato configuram práticas abusivas vedadas pelo inciso V 
do Art. 39  e Par. 1º, III do CDC, in verbis:

“Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:

 V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”

 “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 eqüidade;

Par. 1º - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III – mostra-se excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza 
e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao 
caso.” 

Ante o exposto, faz-se necessária, através da propositura da presente ação, a defesa do 
consumidor, nos termos dos arts. 81, Par. Único e 82 do Código de Defesa do Consumidor, 
obtendo-se a tutela jurisdicional dos interesses coletivos, com base nas Leis Federais 
7347/85 (que disciplina a Ação Civil Pública) e 8078/90 (que institui o Código de Defesa do 
Consumidor).

DA MEDIDA LIMINAR

A concessionária de serviço público de telecomunicações TELEMAR NORTE/LESTE está, 
conforme reclamações enviadas a esta Comissão de Defesa do Consumidor, descumprindo 
determinações constantes do contrato de adesão celebrado com os consumidores cujo 
objeto é fornecer-lhes uma Internet de alta velocidade.

O descumprimento das cláusulas contratuais fere dispositivos do Código de Defesa do 
Consumidor, atingindo frontalmente princípios reguladores das relações consumeristas. 



Assim, entende deva ser imediatamente compelida a TELEMAR  NORTE/LESTE   a obedecer 
os contratos de adesão firmados com os consumidores, de forma a não mais atuar de 
forma abusiva no mercado de consumo, respeitando, por via de conseqüência, o 
Código de Defesa do Consumidor, em especial no que tange à obrigatoriedade daquela 
concessionária de serviços públicos a ser obrigada a fornecer serviços eficientes e 
adequados (art. 22 CDC).

Assim sendo, estamos diantes da incidência de prática abusiva vedada pelos Arts. 39, 
V e 51,Par. 1º, III, visto que a ré da presente ação vem se beneficiando às custas dos 
consumidores com o descumprimento das cláusulas contratuais, ao cobrar por serviços 
não prestados, ao fazer incidir multa por rescisão contratual quando não há previsão para 
tal, dentre outras práticas que caracterizam práticas abusivas vedadas ao fornecedor de 
produtos ou serviços. 

Diante da prática abusiva, necessária se mostra a intervenção do Poder Judiciário, e, na 
hipótese, impõe-se a expedição de ordem liminar, “inaudita altera parte”, com base no Art. 
12 da Lei nº 7347/85 ( Lei de Ação Civil Pública), uma vez que se encontram plenamente 
caracterizados os seus pressupostos jurídicos, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum 
in mora. 

O fumus boni júris traduz-se no direito do consumidor à proteção contra práticas abusivas 
impostas no fornecimento de produtos e serviços (Art.6º, IV, CDC) e no dever do fornecedor 
de abster-se de qualquer prática abusiva, que, no caso vertente, é verificada pelo fato de 
a ré, agindo de forma absolutamente ilegal, estar descumprindo  cláusulas de contrato 
de adesão firmado entre a mesma e os consumidores.

Já o periculum in mora está patenteado na necessidade de inibir, o quanto antes, tal 
prática abusiva que, além de prejudicar, a cada dia que passa, mais consumidores, 
sobrecarrega os Órgãos de Defesa do Consumidor com inúmeras reclamações e o Poder 
Judiciário com uma avalanche de processos idênticos.

Há o risco, ainda, de que o tempo que decorre para uma ação civil pública transitar em 
julgado,  possibilite à demandada permanecer descumprindo as cláusulas contratuais e 
acabando por impossibilitar aos consumidores que obtenham indenização decorrente 
dos danos oriundos daquele descumprimento. 

Assim, forte no art.84 do Código de Defesa do Consumidor, requer que seja determinada 
liminarmente à TELEMAR NORTE/LESTE S/A que cumpra as cláusulas do contrato de adesão 
de oferta do serviço VESPER, firmado com os consumidores e, conseqüentemente, os 
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.



 

DOS PEDIDOS:

 
     Diante do exposto, requer a autora:
 

a concessão de a) MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, 
com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, a fim de determinar à ré que, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da 
decisão concessiva da liminar,  sob pena de incidência 
de multa a ser arbitrada por este MM. Juízo, sem prejuízo 
da tipificação do crime de desobediência, cumpra as 
cláusulas do contrato de adesão ao serviço VELOX, 
em especial aquelas que são objeto de constantes 
reclamações de consumidores a esta Comissão, como 
por exemplo:

abstendo-se de cobrar pelo serviço quando não - 
prestado ou cancelado
 não impondo multa não prevista no contrato - 
firmado com os consumidores do serviço em 
tela 
 respeitando o que determina aquele instrumento - 
no que tange à suspensão da oferta do serviço 
para manutenção.

 
 
     b) seja determinada a citação da ré, na pessoa de seus 
representantes legais, pelo correio, a fim de que, advertida da sujeição aos efeitos da 
revelia, a teor do artigo 285, última parte, do Código de Processo Civil, apresente, querendo, 
resposta ao pedido ora deduzido, no prazo de 15 (quinze) dias;
 
     c) seja a presente ação julgada procedente, tornando-se 
definitiva a medida liminar e condenando-se a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, 
consistente em cumprir as cláusulas do contrato de adesão de oferta de serviço de Internet 
de alta velocidade e à obrigação de não fazer, no sentido de não realizar cobranças de 
multas não previstas naquele instrumento, conforme vêm fazendo, sob pena de incidência 
de multa diária arbitrada nos moldes do item “a)”; 
 
     d) seja a demandada condenada genericamente, na 
forma do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, a devolver todos os valores cobrados 



indevidamente, por descumprimento de cláusulas contratuais, desde a contratação do 
serviço objeto do contrato de adesão, devidamente corrigidos e em dobro (CDC, art. 42, 
p. único); 
 
     e) seja compelida a empresa ré a publicar, após o trânsito 
em julgado, a r. sentença condenatória, para o conhecimento geral, em jornais de grande 
circulação;
 
     Requer, outrossim:
 
     f) a condenação da requerida ao pagamento dos ônus 
sucumbenciais;
 

     g) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e 
outros encargos, desde logo, em face do previsto  art. 87 da Lei nº 8.078/90;

 
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente 
pela produção de prova testemunhal e pericial, e, caso necessário, pela juntada de 
documentos, e por tudo o mais que se fizer indispensável à cabal demonstração dos fatos  
articulados na presente inicial, bem ainda pelo benefício previsto no art. 6º, inciso VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor, no  que  tange  à  inversão do  ônus da prova, em favor 
da coletividade de consumidores representada pelo Autor.

DO VALOR DA CAUSA

Atribui-se à causa o valor de R$1.000,00.
                                                

                        Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2004

                                             Nestes Termos,
                                          Pede Deferimento.

        
                                   ADRIANA MONTANO LACAZ
                                            OAB/RJ 78.460

                                      PAULO GIRÃO BARROSO
                                              OAB/RJ



                           


