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ACÓRDÃO 

  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CONSUMIDOR. “PLANO OI À VONTADE”. 

PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ARTIGO 37, 

§§ 1º E 3º DO CDC.  FALHA NO DEVER DE 

INFORMAÇÃO. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE 

SUBSIDIÁRIA DO MINISTÉRIO PUBLICO PARA 

REQUERER LIQUIDAÇÃO COLETIV, FIXAÇÃO DE 

DANO GLOBAL E REVERSÃO AO FUNDO. DIREITOS 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNIOS. CONSUMIDOR LESADO 

DEVE PRIMEIRO LEGITIMIDADO A LIQUIDAR OS 

DANOS SOFRIDOS. FLUID RECOVERY. 1-Os princípios 

da transparência e da vulnerabilidade, entre outros, 

norteiam as diretrizes básicas do C.D.C. O direito à 

informação é, dentre os direitos básicos do consumidor, um 

dos mais importantes, e gera para o fornecedor este dever, 

decorrente do Princípio da Boa-Fé Objetiva e que se 

manifesta na lealdade, cooperação, transparência, 

correção, probidade e confiança que deve existir nas 

relações se consumo. 2- É cristalino que a apelada fez uso 

de publicidade enganosa por omissão (§3º do art. 37, do 

CDC), valendo-se da vulnerabilidade do consumidor, 

faltando com o dever de informar dado essencial do serviço 

oferecido, qual seja a restrição de ligações dos bônus para 

celular apenas da Oi, induzindo o consumidor a erro e falsa 



 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 
 

fag 2 

expectativa de adquirir um plano sem se preocupar com a 

conta ao final, já que dispõe de mais 10.000 minutos para 

falar. 3- É licito estimular o consumo de bens e serviços 

através da publicidade, porém esta deve pautar-se pelos 

princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, 

principalmente o da boa-fé. Ainda que em sua fase pré-

contratual, a relação de consumo deve guiar-se pela 

lealdade e pelo respeito entre fornecedor de serviço e ou 

produto e consumidor. 4- A conduta da apelada violou os 

princípios Transparência, Boa-Fé objetiva e Informação, 

que regem as relações de consumo, o direito básico de dar 

ao consumidor a informação correta e essencial do serviço, 

nos termos dos artigos 4º, III e 6º, III e IV ambos do CDC. 

Ao induzir o consumidor a erro, surge para o fornecedor a 

obrigação de indenizar os danos materiais e morais, nos 

temos do art. 6º, inciso VI do C.D.C. 5- A publicidade obriga 

o fornecedor de serviço e integra o contrato, tal como 

estipula a regra do art. 30 do CDC. 6- Os consumidores 

que contrataram o plano fazem jus à indenização por dano 

material, mas como se trata de reparação de danos 

diferenciados, a reparação deverá ser requerida 

individualmente, através de ação própria. Igualmente, cada 

consumidor lesado deverá demonstrar, em ação própria, o 

constrangimento de ordem moral sofrido, em razão da 

conduta da apelada. Precedentes desta Corte e do STJ. 7- 

Legitimidade subsidiária dos legitimados do art. 82 do CDC 

para requerer a execução coletiva, fixação global do dano e 

reversão ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/86. 

Necessidade de espera de um ano para os consumidores 

detentores dos direitos individuais homogêneos virem a 

juízo liquidar seus danos. Fluid Recovery. Reforma da 

sentença. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

 

 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0273323-

66.2011.8.19.0001, em que é apelante o Ministério Público e apelada Telemar 

Norte Leste S/A.  
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 ACORDAM os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em 

conhecer do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do 

voto da Desembargadora Relatora. 

 

 

VOTO 

 

 

 Relatório às fls. 

 

 Preenchidos os pressupostos recursais, conheço da apelação. 

 

Cinge-se verdadeiramente a controvérsia em perquirir se houve falha no 

dever de informar na publicidade veiculada na televisão, capaz de induzir a erro 

o consumidor e gerando falsas expectativas em relação ao serviço. 

 

In casu, consiste a atividade da empresa apelada em prestação de 

serviço público de telefonia fixa, móvel e acesso à internet, sendo indubitável a 

aplicabilidade Código de Defesa do Consumidor. 

  

 Nesse particular, saliento que a tutela do consumidor foi trazida pela 

Carta Social de 1988 como direito fundamental do cidadão, expressamente de 

seu art. 5º, inciso XXXII, disciplinando que a atividade econômica deverá 

observar o princípio de defesa do consumidor, conforme lhe assegura o inciso 

V do art. 170. 

 

Atentou o legislador no Código de Defesa do Consumidor para o poder 

persuasivo das modernas técnicas de marketing, em respeito aos princípios 

que nortearam e estruturaram o sistema protetivo por ele criado sempre a partir 

da vulnerabilidade do consumidor, ampliando os contornos do instituto da 
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oferta para assim considerar simples informação, apresentação ou publicidade 

sobre um produto ou um serviço.  

 

Sustenta o apelante que a publicidade veiculada pela apelada, através 

de mídia televisiva, induziu o consumidor a não se preocupar com a conta, 

faltando com o dever de informação, na medida em que não esclarecia que o 

bônus de 10.000 minutos se iniciava após a utilização dos minutos da franquia 

contratada e que as chamadas para telefones móveis de outra operadora não 

estavam incluídas, podendo, sim, o consumidor ser surpreendido com a 

cobrança de faturas altas, quais sejam aquelas feitas para celular de outra 

operadora após a utilização da franquia. 
 

 

 Por outro lado, a apelada, em sua defesa, sustenta que qualquer 

consumidor, de mediana inteligência, sabe que não existe serviço de telefonia 

com número infinito de minutos mensais. Afirma que a existência de limites é 

notória e independe de prova (art. 334, I, do CPC), destacando que a mídia 

televisiva não é a via própria para discriminar os detalhes de um serviço 

complexo. 

 

 Ainda segundo a apelada, a publicidade na televisão informa o limite de 

10.000 minutos por mês em ligações e que o plano abrange ligações para Oi 

móvel e fixo de qualquer operadora. Acrescenta que é evidente que os minutos 

de bônus só podem ser usados após a utilização dos minutos da franquia 

contratada. 

 

 Alega que os detalhes da promoção estão disponíveis no regulamento 

da oferta, no site e lojas da apelada e na revista “Oi Bazar”. 

 

 Na sentença, o magistrado de primeiro grau acolheu a tese da apelada, 

destacando que no documento de fls. 172/183 (revista Oi Bazar) consta a 

informação de que o bônus é concedido após a franquia e que o consumidor 
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deverá entrar em contato com a ré, que disponibilizará integralmente as 

informações necessárias. 
 
 

Determinam os artigos 6°, inciso III, 36, caput e parágrafo único e 37, §§ 

1º e 3º, os quais transcrevo: 

 

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; 

 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma 

que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique 

como tal. 

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus 

produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para 

informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. 

 

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou 

abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação 

ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é 

enganosa por omissão quando deixar de informar 

sobre dado essencial do produto ou serviço. 
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Os princípios da transparência e da vulnerabilidade, entre outros, 

norteiam as diretrizes básicas do C.D.C. O direito à informação é, dentre os 

direitos básicos do consumidor, um dos mais importantes, e gera para o 

fornecedor este dever, decorrente do Princípio da Boa-Fé Objetiva e que se 

manifesta na lealdade, cooperação, transparência, correção, probidade e 

confiança que deve existir nas relações se consumo. 

 

  Acerca do tema, reputo oportuno compartilhar a lição do mestre o 

insigne doutrinado desembargador Sergio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Direito do Consumidor, ed. Atlas “... o princípio da transparência filia-se ao 

princípio da boa-fé, de que constitui uma derivação concretizadora, uma 

espécie de sub princípio. ...Transparência é hoje uma palavra de ordem que se 

faz ouvir nos mais diversificados domínios jurídicos-políticos. Significa clareza,  

nitidez, precisão, sinceridade. Transparência nas relações de consumo importa 

em informações claras, corretas e precisas sobre o produto e ser fornecido, o  

serviço a ser prestado, o contrato e ser firmado. A principal consequência do 

princípio da transparência é, por um lado, o dever de informar do fornecedor e, 

por outro, o direito à informação do consumidor...” 

 

 Esta Relatora assistiu ao vídeo da publicidade, acostado à fl. 42, e 

constatou que a apelada informa sobre o bônus de 10.000 minutos, porém não 

há qualquer menção quanto à restrição de ligações para Oi móvel e fixo de 

qualquer operadora. 

 

 Transcrevo abaixo o trecho final, em que o narrador conclui a oferta: 

 

“(...) Planos Oi à Vontade. Só na Oi você fala, manda 

SMS, e-mail e usa internet sem se preocupar com a conta 

e tem até R$2.100,00 em crédito pra comprar um 

smartphone. Na Oi, você pode sim!” (grifo nosso) 
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 É cristalino que a Ré fez uso de publicidade enganosa por omissão (§3º 

do art. 37, do CDC), valendo-se da vulnerabilidade do consumidor, faltando 

com o dever de informar dado essencial do serviço oferecido, qual seja a 

restrição de ligações dos bônus para celular apenas da Oi, induzindo o 

consumidor a erro e falsa expectativa de adquirir um plano sem se preocupar 

com a conta ao final, já que dispõe de mais 10.000 minutos para falar. 

 

Com efeito, não resta dúvida de que estamos diante de um tipo de 

publicidade muito utilizado pelas operadoras de telefonia fixa e móvel para 

atrair clientela, despertando o desejo do consumidor de forma equivocada. 

 

Destaco que é licito estimular o consumo de bens e serviços através da 

publicidade, porém esta deve pautar-se pelos princípios básicos do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente o da boa-fé. Ainda que em sua fase 

pré-contratual, a relação de consumo deve guiar-se pela lealdade e pelo 

respeito entre fornecedor de serviço e ou produto e consumidor.  

 

 

Sobre o tema Claudia Lima Marques, assim se manifestou, in verbis: 

 

 

No Brasil, com as mudanças introduzidas pelo CDC, a 

publicidade, quando suficientemente precisa, passa a ter 

efeitos jurídicos de uma ofensa, integrando o futuro 

contrato. Isto significa que o fornecedor brasileiro deverá 

prestar mais atenção nas informações que veicula, seja 

através de impressos, propaganda de rádio, jornais e 

televisão, porque estas já criam para ele um vinculo, que 

no sistema do CDC será o de uma obrigação pré-

contratual, obrigação de manter a sua oferta nos termos 

em que foi veiculada e cumprir com seus deveres anexo 

de lealdade, informação e cuidado; no caso de aceitação 
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por parte do consumidor de prestar contratualmente o que 

prometeu ou sofrer as consequências previstas no art. 

35.1   

 

 

 De tal modo, conclui-se pela evidência de publicidade enganosa 

praticada pela apelada, em detrimento do consumidor.  

  

 Compartilhando desta exegese, destaco os seguintes precedentes do 

Egrégio Tribunal Superior, in verbis: 

 

 
 
0419954-13.2010.8.19.0001 - 1ª Ementa - APELACAO  

DES. EDSON VASCONCELOS - Julgamento: 12/09/2012 
DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPAGANDA ENGANOSA 
OFERECIMENTO DE CURSO LIVRE POR ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PERITOS INFORMAÇÃO INDEVIDA 
SUGERINDO TRATAR-SE DE CURSO 
PROFISSIONALIZANTE EMISSÃO DE CARTEIRAS 
FUNCIONAIS PRÁTICA INDEVIDA INEXISTÊNICA DE 
DANOS MORAIS E MATERIAIS Ação Civil Pública 
ajuizada pelo Ministério Público em face do Conselho 
Nacional de Peritos Judiciais. Veiculação de propaganda 
pelo réu sugerindo ser profissionalizante o curso 
preparatório, além de necessário para o exercício da 
função de perito. Correta a sentença que determinou 
inclusão, em qualquer modalidade de publicidade, da 
informação no sentido de não ser a conclusão do curso 
essencial ao exercício do munus público. Os anúncios 
devem ser veiculados em ordem a não abusar da 
confiança do consumidor, não explorar sua falta de 
experiência ou de conhecimento, nem beneficiar de sua 
credulidade. É certo que a realização do curso agrega 
valor ao currículo de profissional que o conclui, mas não se 

                                                 
1
 Marques, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, Ed. Revista dos 

Tribunais, 4ª edição, 2002, p. 623. 
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pode confundir esse plus com a própria condição para o 
exercício da função. Correta a determinação de abstenção 
de emissão das carteiras nos moldes em que é impressa, 
pois isto pode induzir terceiros a erro. Danos morais e 
materiais inexistentes. Parcial provimento ao recurso. (grifo 
nosso) 
 

 
0013132-18.2006.8.19.0000 (2006.002.06858) 1ª Ementa - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO  

DES. PAULO GUSTAVO HORTA - Julgamento: 
28/11/2006 - QUINTA CAMARA CIVEL  
 
ACAO CIVIL PUBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA.  
MUTUO BANCARIO. MULTA DIARIA. REDUCAO DO 
VALOR. Ação civil pública. Liminar. Propaganda 
enganosa. Ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público visando a coibir publicidade enganosa capaz 
de induzir a erro o consumidor sobre taxas e encargos 
de empréstimo consignado. Ausência de informação 
prévia e adequada ao consumidor. Verossimilhança das 
alegações com deferimento de liminar obrigando os 
bancos réus a divulgar a taxa de juros do empréstimo 
consignado em folha de pagamento para aposentados e 
pensionistas do INSS e, também, do valor dos impostos e 
demais encargos a que ficam obrigados os mutuários. 
Liminar concedida e mantida em grau de recurso, com 
redução apenas do valor da multa diária. Recurso provido 
em parte. (grifo nosso) 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS 
MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS - MATRÍCULA, FREQUÊNCIA E 
CONCLUSÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
(MESTRADO) NÃO RECONHECIDO PELA CAPES - 
PUBLICIDADE ENGANOSA DIVULGADA AO DISCENTE - 
CORTE LOCAL RECONHECENDO A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA DEMANDADA, E 
CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DOS DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO. 
1. Danos morais. 1.1 Resulta cristalina a 
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responsabilidade civil da instituição de ensino, que, 
promovendo a divulgação de propaganda enganosa, 
oferece curso de pós-graduação (mestrado), mas 
omite aos respectivos alunos a relevante informação 
de que não possui reconhecimento e validade perante 
o órgão governamental competente. A súmula n. 7/STJ, 
ademais, impede a revisão das premissas fáticas que 
nortearam as conclusões fixadas no aresto hostilizado. 1.2 
O posterior reconhecimento e consequente convalidação, 
pelo órgão competente, de pós-graduação (mestrado) 
cursada pela demandante, longo período após a conclusão 
obtida pela aluna, não elimina o dever da instituição de 
ensino em indenizar os danos morais sofridos pela 
discente. Pois, mostra-se evidente a frustração, o 
sofrimento e a angústia daquela que se viu por mais de 5 
anos privada de fruir os benefícios e prerrogativas 
profissionais colimados quando da matrícula e frequência 
ao curso de pós-graduação. 1.3 É ilegítimo o arbitramento 
de indenização por danos morais vinculada ao valor futuro 
do salário mínimo que se encontrar vigente à época do 
pagamento. Precedentes. Excessividade do quantum. 
Adequação do aresto hostilizado no particular. 2. Danos 
materiais. Pretensão voltada ao ressarcimento dos valores 
despendidos a título de matrículas, mensalidades, 
passagens, alimentação e demais gastos com o curso de 
mestrado. Descabimento. A superveniente convalidação 
do diploma de pós-graduação obtido pela demandante, 
torna indevida a indenização por danos materiais, 
concernentes às despesas para frequência ao curso. 4. 
Recurso parcialmente provido. (REsp 1101664/SP, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
07/02/2013, DJe 28/02/2013) 
 

 

A responsabilidade da apelada é objetiva, fundada na teoria do Risco do 

Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma 

atividade de fornecimento de bens e serviços responde pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo se 

eximir desta nos casos estritos do art° 14, § 3°, da Lei n° 8.078/90. Acerca do 

tema, reputo oportuno compartilhar a lição do mestre Prof. Des. Sérgio 

Cavalieri Filho, in verbis:  
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“pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que 

se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa.” 

 

A conduta da apelada violou os princípios Transparência, Boa-Fé 

objetiva e Informação, que regem as relações de consumo, o direito básico de 

dar ao consumidor a informação correta e essencial do serviço, nos termos dos 

artigos 4º, III e 6º, III e IV ambos do CoDeCon. 

 

Assim, induzindo o consumidor a erro, surge para o fornecedor a 

obrigação de indenizar os danos materiais e morais, nos temos do art. 6º, 

inciso VI do C.D.C. 

 

Destaco que a publicidade obriga o fornecedor de serviço e integra o 

contrato, tal como estipula a regra do art. 30 do CDC. Dessa forma, obrigou-se 

a apelada a fornecer o plano “Oi à Vontade” sem a restrição de ligações para 

celular de outras operadoras, considerando a falha no dever de informação 

sobre restrição essencial do serviço na publicidade veiculada em televisão.  

 

Assim, os consumidores que contrataram o plano fazem jus à 

indenização por dano material, este decorrente da cobrança de ligações para 

celular de outras operadoras, dentro do limite de 10.000 minutos do bônus 

ofertado. Todavia, como se vê trata-se de reparação de danos diferenciados, 

que variam de acordo com a utilização do limite por cada consumidor 

individualmente considerado, deverá ser requerida individualmente, através de 

ação de liquidação de sentença, na forma do art. § 3º do art. 103 do CDC.  

 

Com relação ao dano moral, entendo que cada consumidor lesado 

deverá demonstrar, em ação própria, ter sofrido constrangimento de ordem 

moral, em razão da conduta da apelada. Esclareço, alguns terão sido 
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negativas, outros não, alguns terão o serviço interrompido, por muito tempo, 

por pouco tempo, outros não, alguns ainda terão o contrato cancelado e outros 

não, por fim, alguns terão pago e nenhuma destas coisas terá lhes sucedido. 

Assim, só na avaliação de cada liquidação de sentença e provado o caso 

concreto é que se poderá aferir da existência do dano moral e sua 

quantificação. 

 

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, in 

verbis:  

 

0000568-57.2009.8.19.0208 - APELACAO  

DES. MARILIA DE CASTRO NEVES - Julgamento: 

30/04/2010 - DECIMA CAMARA CIVEL 

CIVIL, CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ARTS. 30 E 31. 

PROPAGANDA ENGANOSA. REPARAÇÃO MORAL. A 

oferta e a apresentação dos produtos devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas, sobre suas características, qualidade, 

quantidade, composição, tudo em homenagem ao art. 

31, do CDC. Falta de informação correta à correntista 

sobre o produto fornecido pelo banco. 

Aborrecimentos e constrangimentos passíveis de 

reparação moral. Valor arbitrado em sede singular que 

se mostrou justo e proporcional ao dano infligido. Recurso 

que perseguia a majoração do quantum da indenização 

que se mostra manifestamente improcedente a que se 

nega seguimento na forma do caput, do art. 557, do 

Código de Processo Civil.  

 

  

Dessa forma, os danos materiais e morais, bem como a própria 

contratação do plano “Oi à vontade”, devem ser demonstrados e discutidos em 

ação individual de liquidação de sentença, a ser proposta pelo consumidor 

lesado.  
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Com relação ao pedido contido no item “e” da inicial: 

 

e) A condenação da ré a reparar os danos materiais e 

morais causados aos consumidores, considerados no 

sentido coletivo, no valor mínimo de R$500.000,00 

(quinhentos mil reais), corrigidos e acrescido dos juros, 

cujo valor reverterá ao Fundo de Reconstituição de Bens 

dos Lesados, mencionado no art. 13 da Lei nº 7.347/86. 

  

  Além da dificuldade fática de analisar quantos foram os lesados e a 

quantificação dos danos sofridos por cada consumidor, o que torna impossível 

o arbitramento do dano, neste momento. Temos a certeza do an debeatur, 

porém, não do quantum debeatur. Assim, a condenação por essência, até por 

se tratar de direitos individuais homogêneos em ação coletiva, em que não 

participaram os lesados, só poderá ser ilíquida. Neste sentido, é a regra do art. 

95 do Código de Defesa do Consumidor: “Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos 

causados”. 

 

 Invoco as lições da Professora Ada Pellegrini Grinover: 

 

  “[1] O CONTEÚDO DA SENTENÇA FAVORÁVEL – 

A pretensão processual do autor coletivo, na ação de que 

trata o presente capítulo, é de natureza condenatória, e 

condenatória será a sentença que acolher o pedido. Mas 

a condenação será genérica, ou seja, ilíquida”.  

 

  “Isto significa, no campo do Dirteito Processual, que, 

antes das liquidações e execuções individuais (v. infra, 

comentário ao art. 97), o bem jurídico objeto de tutela 

ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a 

coletividade, de maneira uniforme, a sentença de 

procedência ou improcedência”. 
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  “Logo se vê que o fato da condenação ser genérica 

não significa que a sentença não seja certa ou precisa. A 

certeza é a condição essencial do julgamento, devendo o 

comando da sentença estabelecer claramente os direitos 

e obrigações, de modo que seja possível executá-la. E 

essa certeza é respeitada, na medida em que a sentença 

condenatória estabelece a obrigação de indenizar pelos 

danos causados, ficando os destinatários e a extensão da 

reparação a serem apurados em liquidação de sentença 

(v. comentário nº 1 ao art. 97). A sentença genérica do 

art. 95 é, portanto, certa e ilíquida. Enquadra-se no 

disposto no art. 475-A do CPC, que estabelece que 

quando a sentença não determinar o valor devido 

proceder-se-á à liquidação2”. 

 

  Não é este, no entanto o único motivo para que não seja provido o 

pedido de fixação imediata em valor da condenação e reversão ao Fundo, mas 

também em função do que estabelece a regra do parágrafo único do art. 100 

do CDC que prevê que apenas após transcorrido um ano sem a habilitação de 

interessados é que os legitimados do art. 82 poderão promover a liquidação da 

execução e seu produto reverterá ao fundo. Á a “fluid recovery” do direito 

brasileiro. É a possibilidade dos consumidores não virem a juízo liquidar seus 

danos, ou virem em número incompatível com os lesados, até porque 

individualmente podem ser desprezíveis, porém a indenização prevista no art. 

13 da Lei nº 7.347/86 é residual. Por este motivo, é necessária a espera de um 

ano, para permitir que o consumidor individualmente venha e peça 

ressarcimento, só em caso de sua omissão, ou número inexpressivo de 

lesados aparecerem é que é possível a liquidação coletiva e reversão ao 

Fundo. Assim, incabível o pedido na inicial da ação coletiva. 

                                                 
2
 In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do Anteprojeto, 

Processo Coletivo II, 10ª Edição Revista, Atualizada e Reformada, Rio de Janeiro, Editora 

Forense, 2011, pág.152 
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  Neste sentido tem-se manifestado a Corte Superior, in verbis: 

 

 

Processo REsp 996771 / RN, RECURSO ESPECIAL 

2007/0239360-3, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 06/03/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 23/04/2012  

 

Ementa  

DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO 

CUMPRIDA PELO VENCIDO NA FASE DE 

CONHECIMENTO. DEPÓSITO. HABILITAÇÃO DE 

INTERESSADOS EM NÚMERO INCOMPATÍVEL COM A 

EXTENSÃO DO DANO. INCIDÊNCIA DO ART. 100 DO 

CDC. REVERSÃO PARA O FUNDO PÚBLICO DE QUE 

TRATA A LEI N. 7.347/85. LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A SOLUÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NEM 

DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO NA FASE DE 

EXECUÇÃO. 

1. O Ministério Público é parte legítima para promover 

execução residual da chamada fluid recovery, a que se 

refere o art. 100, do CDC, com o escopo de reversão ao 

Fundo Público do valor residual, especialmente quando 

não houver interessados habilitados em número 

compatível com a extensão do dano. 

2. A reversão para o Fundo Público dos valores não 

levantados pelos beneficiários é providência cabível na 

fase de execução da sentença coletiva, descabendo por 

isso exigir que a inicial da ação de conhecimento já 

contenha tal pedido, cuja falta não induz julgamento extra 

petita, tampouco alteração do pedido na fase de 

execução. 

3. Ademais, independente de pedido na ação de 

conhecimento, a reversão para o fundo é previsão legal, 
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sujeitando-se a condições secundum eventum litis, ou 

seja, somente reverterá caso ocorra, em concreto e na 

fase de execução, as circunstâncias previstas no art. 100, 

CDC. 

4. Recurso especial não provido. 

Acórdão 

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio 

Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro 

Relator. 

 

  No v. acórdão acima fica claro que o momento para requerer a 

liquidação coletiva do julgado é na fase de execução de sentença, sendo 

precoce o pedido na inicial, considerando a necessidade de se aguardar que os 

consumidores lesados liquidem seus danos. Porém, a questão envolve ainda a 

natureza da legitimidade do ministério público para este pleito, sendo certo que 

sua legitimidade é extraordinária e subsidiária, ou seja, não possui este 

qualidade, na  inércia do consumidor lesado. Neste sentido volto a citar a Corte 

Superior: 

 

Processo REsp 869583 / DF RECURSO ESPECIAL 

2006/0093884-3, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 05/06/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 05/09/2012  

 

Ementa  

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 

PRECEDÊNCIA DA LEGITIMIDADE DAS VÍTIMAS OU 

SUCESSORES. SUBSIDIARIEDADE DA LEGITIMIDADE 

DOS ENTES INDICADOS NO ART. 82 DO CDC. 

1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a 

defesa de direitos individuais homogêneos é concorrente 
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e disjuntiva, podendo os legitimados indicados no art. 82 

do CDC agir em Juízo independentemente uns dos 

outros, sem prevalência alguma entre si, haja vista que o 

objeto da tutela refere-se à coletividade, ou seja, os 

direitos são tratados de forma indivisível. 

2. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é 

o ressarcimento do dano individualmente experimentado, 

de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua 

individualização. 

3. Não obstante ser ampla a legitimação para 

impulsionar a liquidação e a execução da sentença 

coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio 

titular do direito material, seus sucessores, ou um dos 

legitimados do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma 

gradação de preferência que permite a legitimidade 

coletiva subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o 

ponto central é o dano pessoal sofrido por cada uma 

das vítimas. 

4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do 

CDC), a liquidação e a execução serão obrigatoriamente 

personalizadas e divisíveis, devendo prioritariamente ser 

promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma 

singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores 

condições de demonstrar a existência do seu dano 

pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente 

reconhecido, bem como o montante equivalente à sua 

parcela. 

5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução 

"coletiva" terá lugar quando já houver sido fixado o 

valor da indenização devida em sentença de 

liquidação, a qual deve ser - em sede de direitos 

individuais homogêneos - promovida pelos próprios 

titulares ou sucessores. 

6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar 

a execução exsurgirá - se for o caso - após o 

escoamento do prazo de um ano do trânsito em 

julgado se não houver a habilitação de interessados 

em número compatível com a gravidade do dano, nos 
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termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada 

nesse dispositivo encerra situação em que, por alguma 

razão, os consumidores lesados desinteressam-se quanto 

ao cumprimento individual da sentença, retornando a 

legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do 

CDC para requerer ao Juízo a apuração dos danos 

globalmente causados e a reversão dos valores apurados 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da 

LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, 

liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de arcar 

com a reparação dos danos causados. 

7. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da 

publicação de editais cientificando os interessados acerca 

da sentença exequenda, o que constitui óbice à sua 

habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo 

decadencial nem sequer iniciou o seu curso, não obstante 

já se tenham escoado quase treze anos do trânsito em 

julgado. 

8. No momento em que se encontra o feito, o Ministério 

Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados 

no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a 

liquidação da sentença genérica, haja vista a própria 

conformação constitucional desse órgão e o escopo 

precípuo dessa forma de execução, qual seja, a 

satisfação de interesses individuais personalizados que, 

apesar de se encontrarem circunstancialmente 

agrupados, não perdem sua natureza disponível. 

9. Recurso especial provido. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da 

QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça 

acordam, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento 

ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio 

Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. 
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  Por tudo aqui analisado, a decisão condenatória é certa e ilíquida neste 

momento. 

 

 

Ante o exposto, conheço do recurso e voto no sentido de DAR 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida e 

condenar a apelada a informar todas as restrições, exceções e limites em 

todas as ofertas, por qualquer meio veiculadas, relativas ao plano “Oi à 

Vontade” ou outro de denominação análoga ou que prometa despreocupação 

com faturas e tempo de ligação, com igual destaque e de pronta visualização 

pelo consumidor, sob pena de multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais) 

destinada ao fundo referido no art. 13 da Lei nº 7.347/85. 

 

Condeno, ainda, a apelada no pagamento dos danos materiais e morais 

causados aos consumidores que contratação com ela o plano “Oi à Vontade”, 

devendo os valores ser apurados em sede de liquidação de sentença. 

 

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e 

taxa judiciária, excluída verba honorária, uma vez que a ação foi ajuizada pelo 

Ministério Público. 

 

Transitada em julgado a sentença, deverá a apelada publicar, às suas 

expensas, editais para conhecimento da sentença condenatória em dois jornais 

de grande circulação das capitais do país. 

 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2013. 

 

 

TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES 

Desembargadora Relatora 
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