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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA MM. 5ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CAPITAL - ESTADO 

DO PARÁ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE 

E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, entidade de direito privado, associação sem fins lucrativos, 

inscrita no  CNPJ  sob  o  No.  83.370.148/0001-45, com sede nesta cidade de Belém-Pará na Rua Senador Manoel 

Barata No. 718 – edifício Infante de Sagres - sala 805 – Bairro da Campina – Belém - CEP 66.019-000, vem 

respeitosamente, através de seus procuradores ao fim assinados (atos constitutivos, de  representação  e  

procuração  anexos), com fundamento nos ditames da Lei No. 7.347, de 24.07.1985, do Código de Defesa do 

Consumidor–CDC, e demais dispositivos legais aplicáveis, propor a presente  AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E/OU MEDIDA LIMINAR, em desfavor de VIA S/A (doravante “Via” ou 

“requerida”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.041.260/1870-51, sediada na ROD. 

BR 316, KM 04, 4500 - SALÃO COM. 205 BC PISO L2 – Bairro do Coqueiro – Ananindeua – Pará – CEP : 67113-970, 

pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas:  

 

I – DA COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL E DA MM. 5ª. DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREI-

TOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CAPITAL: 

 

  Nos precisos termos do artigo 21 da LACP e artigo 93, inciso II da Lei No. 8.078, de 11.09.1990 

(Código de Defesa do Consumidor), o foro desta Capital é o competente para conhecer e julgar a presente 

demanda, porque relativa a danos aos consumidores de âmbito nac i ona l , que ultrapassam a jurisdição de 
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um município, visto que a ré possui clientes/consumidores em todo o país e a extensão dos danos mais ao sul 

narrada, dá-se em quase todos os municípios/regiões do país, como é notório. 

 

  Corroborando a competência e jurisdição, o Excelso STF, no julgamento do RE 1101937, recentemente 

fixando: 

 

"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 

9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.  

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a compe-

tência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consu-

midor).  

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixa-

da a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primei-

ro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". 

 

 
Sob outro prisma, a competência para conhecer e julgar esta ação é da MM. 5ª. Vara da Fazenda Pública 

dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, porque neste caso 

específico, verifica-se ação coletiva de direitos difusos e “interesse ’imediato e/ou mediato’ da fazenda 

pública estadual”, nos termos da Resolução TJE/Pa 19/2016, pela indenização pelos danos morais 

coletivos destinarem-se ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos – FEDDD, à sua conta no Banco 

do Estado do Pará – BANPARÁ, prioritamente. 

 
 
II– DA LEGIMITIDADE ATIVA DA AUTORA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA: 

 
 

Consoante os anexos documentos provam, a autora ADECAMBRASIL foi fundada em 20 de julho de 1993, 

com registro no cartório competente em 30 de julho de 1993 e registro em rerratificação de fundação em 14 de abril 

de 2003, com transferência da sua circunscrição registral para Belém-Pará por mudança de endereço de  sua  sede  

em  05.03.2018,  e registro dessa transferência no cartório desta comarca em 10 de julho de 2018, estando 

constituída há  mais de 29  (vinte  e nove) anos  para  os  efeitos  do  artigo  5.º, inciso  V, alínea  “a” da  Lei No.   7.347,  

de 24.07.1985 (Lei de Ação Civil Pública) e artigo 82, inciso IV do CDC. 

 

Pelos mesmos documentos (Estatuto), resta provado que a autora ADECAMBRASIL tem representativida-

de em todo o território nacional e incluída em suas finalidades institucionais a proteção e defesa dos 

consumidores, como reza o artigo 5.º, inciso V,  alínea “b” da Lei No. 7.347, de 24.07.1985 e o art. 82, IV do 

CDC, tanto que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – SP, consoante os v. Acórdãos em anexo, reconheceu 

recentemente a ADECAMBRASIL requerente REPRESENTANTE dos consumidores paulistas ainda que sediada em 

Belém e somente possuindo credenciado naquela cidade. 
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 Os documentos anexos, corroborando a LEGITIMIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA, também compro-

vam que há muitos mandatos a entidade autora é reconduzida como integrante do Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos Difusos – CEDDD, tal sua atuação permanente em ações, atividades e demandas das mais diversas em 

prol da defesa e proteção do consumidor, em demandas judiciais neste Estado e noutros, recentemente no 

Conselho da VIVO (Telefônica) fruto de eleição como entidade de representação dos consumidores naquele 

conselho, onde seu representante ocupa até a presidência do Conselho, e também na agência ANATEL, onde junto 

com a entidade irmã IDEC, tem assento como associação representativa da proteção e dos direitos dos 

consumidores. 

 

III – DO CABIMENTO EXCLUSIVO DESTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CONSUMO E DA   INAPLICA-

BILIDADE NESTE CASO DO RE 573.232/SC DO EXCELSO STF: 

 

Ainda antes do aprofundamento fático e meritório desta ação, cumpre deixar claro que, com arrimo no 

art. 1.º, II e IV, da Lei n.º 7.347/1985, a vertente ação civil pública  de consumo objetiva tutelar direitos difusos 

dos consumidores brasileiros, consoante os fatos narrados em tópico específico abaixo. 

 

Como sabido, os direitos difusos são aqueles transindividuais e cujos titulares n ã o  s ã o  i d e n t i f i c á -

v e i s ,  i n d e t e r m i n a d o s ,  l i g a d o s  p o r  c i r c u n s t â n c i a  d e  f a t o . Tal circunstância em subsunção ao caso 

em tablado, proclama-se com em justaposição, já que a  pretensão  é  justamente  o provimento judicial visando 

amparar toda a sociedade consumidora brasileira, porque integralmente sujeita à violação de direitos básicos e 

vítima de abuso nas relações de consumo perpetrado pela Ré. 

 

Com isso, o art. 81, I, Lei 8.078/90, chancela a possibilidade da substituição processual, com a ação 

civil pública para tutelar interesses difusos, até daqueles que forem ou puderem ser determinados porque 

ofendidos nos seus direitos individuais homogêneos, com perfil consumerista. 

 

Além disso, pela peculiaridade do caso, haverá necessidade de dilação probatória, o que afasta, de uma 

vez por todas, a utilização de mandado de segurança coletivo ou outra via. 

 

Sobre a caracterização dos direitos lesados no caso sub judice serem difusos, demonstrado mais ao sul 

fica a busca do reconhecimento de direito decorrente de origem comum e circunstância de fato frente a 

presente denúncia, ora feita comprovadamente, de PARADOXAL abuso nas relações de consumo por parte 

da requerida, que atua às margens da lei e da ética de consumo, sem possibilidade de determinação dos 

titulares, todos.  

 

De outro lado, ANTECIPADAMENTE JÁ SE DEMONSTRA QUE A AUTORA NÃO PRECISA, À PRESENTE 

INSTAURAÇÃO, DE “AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR” EM ATA OU “LISTA DE ASSOCIADOS”, BASTANDO 

SEUS ESTATUTOS PRECONIZAREM COMO PRERROGATIVAS A DEFESA E A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES,  

COMO  É  O  CASO CONCRETO, SENDO ATÉ TERATOLÓGICO TENTAR A APLICAÇÃO DO RE 573.232/SC 
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DO EXCELSO STF, senão vejamos. 

 

DESDE MUITO CONSOLIDADO no E. STF:  

 

“as entidades associativas recebem autorização dos estatutos ou da assembleia-

geral. Não é  possível  exigir autorização de cada um, individualmente, porque, 

nesse caso, a própria finalidade da  associação se esvaziaria” (neste sentido: 

STF, AO 152, DJU de 03/03/2000, voto do Min SIDNEY SANCHES). 

 

Na mesma senda, DE QUE NADA FOI ALTERADO EM LIDES COMO A PRESENTE, COM O ADVENTO DO 

RE 573.232/SC DO EXCELSO STF, pedimos venia para reproduzir os seguintes julgados, destacados na parte 

útil: 

 

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVA ANÁLISE APÓS JULGAMENTO DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - ARTIGO  1.040,  II,  DO  CPC  –  SUS-

PENSÃO INDEVIDA – ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZOU AÇÃO EM NOME 

DE TODOS OS POUPADORES DO MS – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA – DESNECESSIDADE 

DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – RETRATAÇÃO AFASTADA – ACÓRDÃO MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O RE 573.232, representativo da controvérsia, em 

nada altera o entendimento firmado por este órgão Colegiado, posto que no caso em tela, a 

associação autora da ação civil pública ajuizou ação em nome de todos os poupadores do 

MS e não em nome de seus filiados, ou seja, como legitimada extraordinária, o que dispen-

sa qualquer autorização de filiado. 2. Não há que se confundir legitimidade extraordinária das 

associações para a propositura de ação coletiva (art. 82, IV do CDC) com a legitimidade para re-

presentar seus filiados judicialmente (art. 5.º, XXI, da CF), posto que esta última  necessita  de  au-

torização  dos  filiados, enquanto  a  primeira  não  (TJ-MS  -  AI:  14104176120168120000  MS  

1410417-61.2016.8.12.0000,  Relator:  Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 

13/02/2019, 4.ª Câmara  Cível,  Data  de  Publicação: 14/02/2019).” 

 

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGU-

RADA. IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO 

RECURSAL. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. - A ação coletiva é o instrumento adequado para a defe-

sa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores.  Precedentes.  -  Independentemente  de  

autorização  especial  ou  da  apresentação de relação nominal de associados, as associações civis, 

constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos in-

teresses e direitos protegidos pelo CDC, gozam de legitimidade ativa para a propositura de ação 

coletiva. - É regular a devolução do prazo quando,  cessado  o  impedimento,  a  parte prejudicada de-

monstra a existência de justa causa no  qüinqüídio  e,  no  prazo  legal,  interpõe  o  Recurso.  Na au-

sência de fixação judicial sobre a restituição do prazo, é aplicável  o  disposto  no  art.  185  do  CPC.  -  

A prerrogativa assegurada ao Ministério Público de  ter  vista  dos  autos  exige  que  lhe  seja  assegu-

rada  a possibilidade de compulsar o feito durante o prazo que a lei lhe concede, para que possa, as-

sim, exercer o contraditório, a ampla defesa, seu papel de 'custos legis' e, em última análise, a própria  

pretensão  recursal.  A remessa dos autos à primeira instância, durante o  prazo  assegurado  ao  MP  
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para  a  interposição  do  Especial, frustra tal prerrogativa e, nesse sentido, deve ser considerada justa 

causa para a devolução do prazo.  Recurso Especial   Provido   (STJ   -   REsp:   805277   RS   

2005/0210529-7,   Relator:   Ministra   NANCY   ANDRIGHI,   Data   de Julgamento: 23/09/2008, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 08/10/2008).” 

 

E esse entendimento foi consolidado pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que dispõe sobre o RE n.º 573.232 e o RE n.º 612.043, ambos mencionados mais ao norte. 

 

Isto posto, no que tange à legitimação para a ação civil pública, a associação com pelo menos um ano de 

existência e pertinência temática estatutária tem legitimidade ativa “ad causam” para defesa, em juízo, dos 

direitos difusos e individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, por força da Lei n.º 

13.486/2017, com ampla admissibilidade de litisconsórcio entre o Ministério Público e tal legitimada. A 

legitimidade ativa sempre se dá sob substituição processual. 

 

De outro ângulo, a defesa dos interesses coletivos (o plural é de rigor, a distingui-los do interesse público, 

acolhido pela centralidade de organização do Estado) se dá sempre mediante substituição processual. Cuida-se  de  

interesse  organizado  por  alguma  “categoria” social. Assim, as entidades associativas e sindicais, partidos políticos 

representados no Congresso Nacional, ao lado do Ministério Público (o qual, por outro lado, não pode impetrar o 

mandado de segurança coletivo). 

 

Em síntese definitiva à possível tentativa de  arguição  da  “aplicabilidade”  do  RE 573.232/SC DO EXCELSO 

STF: nas ações coletivas onde visam proteger direitos difusos, coletivos e individuais  homogêneos,  as  

associações  detêm  legitimidade  extraordinária,  atuando na  qualidade  de  substitutos  processuais.  A  par  

desse  aspecto,  o  RE  573.232/SC,  não  atinge ações coletivas, tais como:  mandado  de  segurança  coletivo,  ações  

civis  públicas  e  ações  populares, por delimitação expressa contida na tese firmada pelos I. Ministros do  Excelso  

Supremo  Tribunal Federal.  SOMENTE  se  aplicam nas  ações  ordinárias,  naquelas  em   que  a  associação  ingressa  

no papel de representante de seus filiados, defendendo em nome deles o direito deles. Nesse caso, sim, vale a 

regra já esculpida no RE 573.232 (e também no RE 612.043). 

 

 
IV– DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DETERMINADA POR 02 (DUAS) LEIS FEDERAIS: 
 

Por se tratar de ação civil pública E DE CONSUMO, a autora ADECAMBRASIL goza de isenção legal, com 

fundamento no artigo 18 da  Lei  No. 7.347,  de 24.07.1985 e artigo 87 da Lei No. 8.078, de 11.09.1990, deixando 

de recolher as custas iniciais e requerendo a isenção referida ou seja, DUAS LEIS IMPEDEM A EXIGÊNCIA DE 

CUSTAS AO PROCESSAMENTO DA VERTENTE ACP DE CONSUMO ou  ônus sucumbenciais. 

 
 
V– DO PREÂMBULO NECESSÁRIO E DA ATUAL DISPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA - CNJ ÀS AÇÕES COLETIVAS: 

 

A Associação demandante tem plena convicção que a evolução da humanidade passa também pelo con-

sumo, que por sua vez, deve-se às empresas e corporações que objetivam lucro, porque a criação, inovação e 

melhor construção de bens e serviços só são possíveis através do capital (e seus bens) e da reunião ordenada 
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do labor de pessoas e trabalhadores em torno de ideias. 

 

Assim, em resumo:  não  possui  a  ADECAMBRASIL  autora,  ideologia  adversa ao capitalismo, ao empreende-

dorismo e ao lucro, muito pelo contrário,  porque  acredita  que,  dos modelos e regimes experimentados pelo homem 

e pela sociedade, são os únicos capazes de promover essa evolução. 

 

Entretanto, se a evolução das relações de consumo destina-se ao homem e sua coletividade, não podem as 

empresas e corporações infringirem os direitos mínimos deles, e se violarem, devem ser punidas exemplar-

mente, porque noutros países já foi ultrapassada a fase da garantia do mínimo consumerista, encontrando-se 

essas nações na fase da consolidação de outros direitos mais elaborados. 

 

O Brasil tem que se ombrear a essas nações. O Poder Judiciário é o único  que pode propiciar isso. 

 

Apropriado, aqui, lembrar do recentíssimo caso dos dados dos usuários/consumidores violados no “Es-

cândalo Cambridge Analytica”, em que o Facebook, por seu fundador, fez LOGO ACORDO E JÁ PAGOU 

TOTALMENTE às autoridades reguladoras americanas 5 BILHÕES DE DÓLARES1, nem esperando demanda 

judicial, E NO BRASIL, pelo Ministério da Justiça, foi multado em APENAS 6,6 MILHÕES DE REAIS2, E AINDA 

DIVULGOU QUE IRÁ RECORRER... DESALENTADOR AOS CONSUMIDORES BRASILEIROS ESSA  DISTÂNCIA  

DE OMBROS E CORPOS... 

 

E no Poder Judiciário Brasileiro, a mesmíssima LESÃO E DANO AOS CONSUMIDORES do “Escândalo 

Cambridge Analytica”, buscada em reparação pecuniária ao fundo de direitos difusos na ACP nº 1042450-

05.2018.8.26.0100, na Comarca de São Paulo, a entidade irmã SOS ASSOCIAÇÃO CIVIL SOS CONSUMIDOR, 

em demanda patrocinada, dentre outros ilustres advogados, pelo renomado doutrinador Luiz Antonio Rizzatto 

Nunes, ESTÁ LUTANDO PARA AQUELE JUDICIÁRIO RECONHECER LESÃO AOS CONSUMIDORES NO ESTADO DE 

SÃO PAULO DE MEROS 10 MILHÕES DE REAIS (aproximadamente 2 milhões de dólares), totalmente 

desproporcional ao que a multinacional reparou pecuniariamente nos EUA, porque lá, no Poder Judiciário 

americano, iria PARA A EMPRESA FACEBOOK SAIR BEM MAIS CARO. 

 

Assim, o Poder  Judiciário  Brasileiro há de se ombrear e não permitir essa distância de conduta de 

CÉU E TERRA, que os consumidores do Hemisfério Norte angariam e os do Hemisfério Sul recebem, 

especialmente se falando do Brasil, mostrando que neste preciso  caso o quantum pleiteado na vestibular desta 

ACP é criterioso, proporcional e razoável a dissuadir a Ré de agir novamente da forma QUE HÁ MUITO VEM 

PROCEDENDO, LUCRANDO E PREJUDICANDO CONSUMIDORES EM SUA AUTONOMIA E LIBERDADE DE 

ESCOLHA EM CONSUMO, VIOLANDO A BOA FÉ DOS MESMOS, ETC, PUNINDO-A PELA CONDUTA ABUSIVA 

                                                             

1 
1https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/24/facebook-pagara-multa-de-us-5-bilhoes-por-violacao-

de-privacidade.ghtml 

2 1 https://www.novo.justica.gov.br/news/mjsp-multa-facebook-em-r-6-6-milhoes 
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PERPETRADA EM DANO A TODA À SOCIEDADE, EM PRÁTICA REITERADA. TODO DIA. 

 

JUSTIÇA E UM NOVO TEMPO DE PROTEÇÃO CONTRA LESÕES DE CONSUMO COLETIVAS, DELIBERADA-

MENTE PRATICADAS POR FORNECEDORES MAL INTENCIONADOS, ADVIRÃO, CONFORME DEMONSTRA O 

RECENTE ANEXO ACÓRDÃO DO EGRÉGIO CNJ, PROLATADO EM 02/09/2020, NO PROC. RELATIVO AO ATO 

NORMATIVO - 0006711-50.2020.2.00.0000, que dentre outros aspectos veio  dar  às  AÇÕES  COLETIVAS  EM 

TODO O PAÍS MAIS CELERIDADE, CONTROLE E ORIENTAÇÕES AOS MAGISTRADOS E TRIBUNAIS DE COMO 

PROCEDER, INCLUSIVE PRIMANDO PELA INSISTENTE RESOLUÇÂO CONCILIADA!! 

 

TAMBÉM JUSTIÇA E UM NOVO TEMPO DE  PROTEÇÃO  JUDICIAL  CONTRA LESÕES DE CONSUMO 

COLETIVAS E LESÕES À BOA FÉ, À VONTADE E AUTONOMIA DE ESCOLHA PESSOAIS, DELIBERADAMENTE 

PRATICADAS POR FORNECECORES!! 

 
IV - DOS FATOS ENSEJADORES DA PROPOSITURA DESTA ACP: 
 

 
O que enseja a presente demanda jurisdicional nada mais é do que a violação da liberdade de escolha do 

consumidor (art. 6º, II, do CDC) por meio do vezo de segmento de mercado das market places de alto acesso, qual 

seja o uso, por empresas, de marcas alheias registradas como palavras-chave e títulos de anúncio patrocinados em 

ferramentas virtuais de pesquisa.  

 

Tal conduta direciona de forma manipuladora o consumidor que busca algum produto ou serviço de 

determinada marca à plataforma virtual de outra, como é o caso da requerida, titular dos registros das marcas 

PONTO FRIO e CASAS BAHIA, que tendo confessado tal prática em desfavor da MAGAZINE LUIZA S/A em 2 

processos, um como parte ré (Processo nº 1128548-85.2021.8.26.0100 – TJSP) e  outra como autora (Processo nº 

1130874-18.2021.8.26.0100 – TJSP), possui legitimidade comprovada, podendo figurar no polo passivo desta 

ação.  

 

É cediço que o paraíso almejado pelas empresas varejistas é o melhor destaque possível de sua platafor-

ma virtual de vendas nas ferramentas virtuais de pesquisa, em especial o GOOGLE. 

 

O meio utilizado para o registro das marcas em anúncios patrocinados no topo nas buscas do Google é a 

plataforma "Google Ads", e a indexação é viabilizada com a utilização de palavras-chave. Contudo, tal prática tem 

sido manipulada por grandes empresas com escusas intenções, o que suscitou a judicialização de diversas lides. 

Eis alguns casos: 

 

 

EMENTA 01 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS 

NOS AUTOS NECESSÁRIAS PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PLEITO DE AMBAS AS PARTES DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRELI-

MINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE A-
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GIR – ALEGAÇÃO AFASTADA – ATO LÍCITO COMETIDO EM FACE DA EMPRESA AUTORA. INSURGIMENTO 

EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL MANTIDO 

NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE NATUREZA EX-

TRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DO USO DO NOME COMO 

PALAVRA CHAVE EM SITE DE BUSCA GOOGLE PARA DIRECIONAR CLIENTE PARA O ENDEREÇO ELETRÔ-

NICO DA RÉ ATUANTE NO MESMO RAMO IMOBILIÁRIO. USO INDEVIDO CARACTERIZADO E COMPROVA-

DO. DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO 

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 403. PLEITO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS – ACOLHIMENTO PARA REDUZIR O IMPORTE PARA PATAMAR COMPATÍVEL COM A CAPACIDA-

DE ECONÔMICA DA RÉ E OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO. MANTIDA A SUCUMBÊN-

CIA COMO FIXADA NA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 9ª C. Cível - 0082836-

06.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 05.08.2021) 

(TJ-PR - APL: 00828360620198160014 Londrina 0082836-06.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Roberto 

Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 05/08/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021) 

 

 

EMENTA 02 

Direito marcário. Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, visando a impedir que as rés uti-

lizem a marca da autora ("Thomas Case") como palavra-chave de anúncios de internet veiculados por meio 

do serviço "Google AdWords" da Google do Brasil, também ré. Decisão de indeferimento de tutela anteci-

pada. Agravo de instrumento. Conduta, em abstrato, caracterizadora de concorrência desleal, conforme 

precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Elementos dos autos, "v.g." atas notariais e 

fotos, demonstrando a ocorrência do ato, o qual perdura até o momento. Existência, portanto, dos requisi-

tos necessários para deferir-se liminar de abstenção. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento 

a que se dá provimento. 

(TJ-SP - AI: 20660804820198260000 SP 2066080-48.2019.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de 

Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/05/2019) 

 

 

O fato é que diversas empresas costumam usurpar o nome da concorrente como forma de desviar o 

acesso virtual dos consumidores ao pesquisarem o que de fato desejam em matéria de produtos ou serviços, ou 

seja, interfere-se diretamente na liberdade de escolha consumeirista, fere-se a autonomia da vontade, macula a 

dignidade da pessoa humana em escala imensurável, viola-se a boa fé obrigatória às relações de consumo, a todos 

os fornecedores. 

 

As ferramentas de pesquisa (ex: Google, Bing, etc.), notoriamente, não tem como fiscalizar, em princípio, a 

caracterização de marca registrada por meio de uma palavra-chave. Destarte, reputa-se do anunciante a 

responsabilidade pela utilização e divulgação do anúncio patrocinado. Quanto a este hábito negocial, bem como 

em qualquer negócio jurídico, há em tese a boa-fé. Se o anunciante não cumprir tal dever de agir deverá se 

sujeitar às consequências jurídicas respectivas.   

 

 

Em meio às notícias amplamente divulgadas pela mídia, a associação autora, após várias situações de 

consumidores expondo o ABSURDO E OS ABUSOS aqui narrados, deparou-se com o caso das mais renomadas 

empresas do comércio eletrônico Magalu e Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio), esta última nesta ACP 

requerida, as quais acusam-se mutuamente de concorrência desleal – Processo nº 1128548-85.2021.8.26.0100 

Num. 56817788 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: RAFAEL TUPINAMBA AMIM - 05/04/2022 19:28:45
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040519284361600000054029130
Número do documento: 22040519284361600000054029130



 

 

 

 

 

 

Observância das Convenções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –OCDE 

Observance of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)'s conventions 

 

(Autor – Magazine Luiza S/A) e Processo nº 1130874-18.2021.8.26.0100 (Autor – Via S/A).  

 

 

 

 

 

 

Fonte:“https://www.migalhas.com.br/quentes/358798/magalu-e-via-varejo-acionam-a-justica-por-concorrencia-

desleal”  

 

 

 

 

 

Fonte:“https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/01/28/magazine-luiza-e-casas-

bahia-brigam-na-justica-por-concorrencia-desleal.amp.htm” 

 

 

Ocorre que a empresa VIA S/A, requerida nesta lide, oportunamente confessou em sua própria exordial 

(Documento anexo – Processo nº 1130874-18.2021.8.26.0100) a prática de tal conduta lesiva ao consumidor. Eis 

o trecho destacado da exordial anexa: 
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Corroborando o relato da empresa Magazine Luiza S/A em sua exordial (Processo nº 1128548-

85.2021.8.26.0100): 

 

“às vésperas da Black Friday (26.11.2021) – evento consumerista em que são ofertadas diver-

sas promoções em serviços e produtos, com imensa adesão pelo comércio brasileiro nas últi-

mas décadas –, ao pesquisar pela expressão nas ferramentas de busca (através dos navegado-

res Google Chrome, Firefox e Safari), verificou que a Ré adquiriu os termos MAGAZINE LUIZA e 

MAGALU como palavra-chave para veicular links patrocinados de sua empresa CASAS BAHIA 

no serviço Google Ads, aparecendo, inclusive, em posição privilegiada em relação à própria 

Autora”. 

 

A narrativa vem acompanhada das seguintes provas coletadas digitalmente por ferramenta online de 

registro de provas (documento anexo – prova emprestada do Processo nº 1128548-85.2021.8.26.0100): 
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Então, sem possibilidades de debates, a rigor, as condutas aqui narradas devem ser reprimidas proporci-

onalmente à gravidade que representa, haja vista o incontável número de acessos e buscas que envolvem o 

conflito jurídico entre as 2 empresas e suas marcas, a prática abusiva interfere radicalmente na liberdade de 

escolha do consumidor de forma ardilosa e manipuladora, relativamente à TODA SOCIEDADE BRASILEIRA. O 

consumidor, muito embora busque os produtos de determinada marca, é sorrateira e inconscientemente 

induzido a comprar os produtos de outra, EM ARDIL REPROVÁVEL. 

 

Não se trata apenas de uma punição por descumprimento da lei e das normas que regem o direito de 

propriedade industrial e intelectual, e as normas do CDC, MAS SIM DE PUNIR UMA VIOLAÇÃO INTOLERÁVEL AOS 

VALORES MAIS ESSENCIAIS DE TODA UMA SOCIEDADE, na medida em que permite ferir de morte a autonomia 

da vontade do universo de consumidores brasileiros, a liberdade de escolha em consumo, a boa fé objetiva 

obrigatória às relações da espécie, etc. 

 

V – DO DIREITO: 
 

 
V.01 – A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O DIREITO DO CONSUMIDOR: 

 
 

A Constituição Federal tutela o direito à defesa e proteção ao consumidor em duas perspectivas: 

reputa como direitos e garantias fundamentais, em seu art. 5.º, XXXII, bem como, princípios gerais da 

atividade econômica, em seu art. 170, inciso V. 

 

Assim, sempre que se faz referência ao consumidor, a Constituição Federal determina a sua defesa, ou 

seja, reconhece a necessidade de  sua  proteção  especial,  porque reconhece a sua vulnerabilidade dentro da 

relação de consumo. 
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E essa proteção é encontrada em todos os países que vivem no estado democrático de direito, e, de obser-

var, até nos que não vivem nesse estado, todavia editam  normas de proteção e defesa dos consumidores, porque 

sempre hipossuficientes por gênero. 

 

A par disso, para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, já 

foram celebradas convenções de consumo pelo país, que neste momento, desnecessário trazer a esta vestibular, 

tal é a clareza dos danos morais coletivos perpetrados pela requerida e a abusividade de sua conduta, atentatória 

de mínimos direitos, difusos porque de até difícil/impossível determinação dos titulares/lesados. Entretanto, em 

sua defesa, trazendo argumentos que a vilania consumerista praticada possui qualquer amparo ou “desculpa”, na 

réplica será mais fartamente demonstrada a procedência desta ACP, já com as normas convencionais detalhadas. 

 
V.02 – A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA: 

 

Iniciamos por evidenciar que a dignidade da pessoa humana  constitui um dos fundamentos da Repú-

blica Federativa do Brasil, tal como especifica a Constituição Federal já em seu artigo 1.º: 

 

 
“Art. 1.º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana”. 

 

 

Para entendermos especificamente em que grau a conduta praticada pela parte Requerida afeta essencialmen-

te a dignidade da pessoa humana na medida em que manipula a liberdade de escolha do consumidor por meio do 

redirecionamento de sua pesquisa utilizando do subterfúgio marcário é necessário compreender quais são os 

elementos constitutivos deste fundamento republicano. 

Em seu artigo sobre a o tema envolvendo a dignidade da pessoa humana3, o Professor e Ministro do STF Sr. 

Luis Roberto Barroso leciona que tal fundamento da nossa Republica Federativa possui os seguintes elementos 

essenciais: 

 

1. VALOR INTRÍNSECO DA PESSOA HUMANA: nenhum ser humano é meio ou instrumen-

to para algo. O valor está contido no ser humano, diferente de uma coisa, exemplo: 1. O va-

                                                             
3 BARROSO, Luis Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
Natureza Jurídica, Conteúdo Mínimo e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 
Mimeografado, dezembro de 2010. 
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lor de um carro está contido fora dele, pois é o lugar que ele te permite chegar; 2. A escola 

tem o valor contido fora de si, porquanto é o emprego que é a finalidade, e o deste é o di-

nheiro obtido por meio do salário,  e assim sucessivamente. As coisas possuem preço, o Ser 

Humano, Dignidade. 

2.  AUTONOMIA DA VONTADE: Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa se não em virtude de lei (Art.5º,II,CF/88). Seguem seus elementos (sub-elementos da 

Dignidade da Pessoa Humana): 

2.a) AUTONOMIA PRIVADA: exercício da autodeterminação e autogovernabilidade pelo 

sujeito de direitos. Poder de escolha (decisão) sobre a sua própria vida e sem intervenção 

de terceiros. 

2.b) AUTONOMIA PÚBLICA: exercício dos seus direitos políticos. A escolha do seu repre-

sentante político determina indiretamente o seu grau de liberdade, pois é este que direta-

mente produzirá a norma jurídica (regra ou princípio) por meio de ato legislativo ou nor-

mativo que devem ser seguidas por todos ou pela coletividade a qual se dirige. 

2.c) Mínimo (Patamar) Existencial: para ser livre, igual e capaz de exercer sua cidadania 

todo Ser Humano deve ter satisfeitas as suas necessidades básicas e vitais indispensáveis à 

sua existência física e psíquica. Ex: Direitos Sociais – transporte, segurança, saúde, educa-

ção, alimentação, moradia, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desampara-

dos, etc.(Art.6º,CF/88).  

3.  Valor Comunitário : é todo e qualquer valor compartilhado pela comunidade, baseado 

nos seus padrões civilizatórios e modelos de boa qualidade de vida. Não incide sobre as 

escolhas, mas sobre as responsabilidades e deveres à ela relacionados. Serve como limi-

tador da liberdade individual em detrimento de três objetivos principais: 

a) Proteção do próprio sujeito contra atos autorreferentes (praticados por ele nele 

mesmo). 

b) Proteção do direito de terceiros (ex: limitação ao direito de propriedade em de-

trimento de interesse público). 

c) Proteção de valores sociais: valores relevantes e comunitariamente consensuais. 

Ex: solidariedade, meio ambiente,direitos dos animais não-humanos. 

 

Conforme se depreende da literalidade do texto do art. 6º, inciso II do CDC, o direito à liberdade de escolha do consumidor é 

um direito básico do consumidor: "a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade 

de escolha e a igualdade nas contratações". 

 

O dever de informar é principio fundamental da Lei 8.078/90, outrossim, é imprescindivel à qualquer negócio jurídico, dado a 

sua inerência à boa-fé objetiva como seu dever anexo. O fornecedor tem a obrigação de prestar todas as informações acerca do produto e 
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do serviço, mesmo que este ainda não tenha sido adquirido pelo consumidor. Tais informações devem ser prestadas de forma clara e 

precisa, não se admitindo falhas e/ou omissões. 

 

CONSIDERANDO A EXPLICAÇÃO DESTACADA ACIMA, RESTA CRISTALINO QUE A LIBERDADE DE ESCOLHA 

DO CONSUMIDOR COMPÔE A ESSÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PORTANTO QUANDO UM TERCEIRO 

INTERFERE NA AÇÃO, SEJA NO CONSCIENTE OU INCONSCIENTE DE OUTREM, CONSPURCA O FUNDAMENTO DE 

NOSSO PAÍS E DA NOSSA SOCIEDADE E ATINGE NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E INDIVIDUALIDADE DO 

CONSUMIDOR POR INTERVIR NA SUA AUTONOMIA DA VONTADE, TORNANDO OS CONSUMIDORES MEROS 

INSTRUMENTOS PARA A OBTENÇÃO DE LUCRO.     

 

O Código de Defesa do Consumidor conceitualmente dispõe: 
 

 

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

ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que inde-

termináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” 

 

 

O conceito de consumidor insculpido no diploma consumerista não condiciona como requisito a capaci-

dade civil para aquisição ou utilização de produtos e serviços, mas tão somente ser pessoa física destinatária 

final destes. 

 

Por outro lado, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) requer a existência do 

consumidor, do fornecedor, do produto e ou do serviço, para que seja formada a relação de consumo. 

 

Como afirmado anteriormente, não há a menor dúvida de que todos os internautas e possíveis internau-

tas que usufruam das ferramentas virtuais de pesquisa devem ser reconhecidos como consumidores e a empresa 

Ré, fornecedora do serviço. NA ATUALIDADE, PATENTEMENTE TODOS OS BRASILEIROS. 

 

A propósito, assim estabelece o art. 3º da Lei 8.078/90: 

 
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física  ou  jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produ-

ção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribui-

ção ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das de relações de caráter trabalhista. 
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De consequência, as normas protetivas devem ser exigidas com maior rigor dos fornecedores na relação 

de consumo que tratam da liberdade de escolha do consumidor para evitar que toda a sociedade sirva de 

marionete para as empresas que representem o domínio econômico massivo, 

 

No vertente caso, a empresa Ré, enquanto fornecedora, ao intervir  DOLOSAMENTE na autonomia da 

vontade, no direito de liberdade de escolha do consumidor, configurando, outrossim, desvio de clientela de outra 

empresa, por conseguinte tipificado como crime de concorrência desleal (art. 195, III, da LPI) e crime contra o 

registro de marca (art. 189, I, da LPI), está promovendo práticas abusivas danosas aos consumidores e 

descumprindo direitos fundamentais, em lesão intolerável à coletividade, aos valores mais essenciais desta 

última. 

 

O CDC, em seu art. 14, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, QUE NÃO É O CASO, DADA A CONDUTA DOLOSA DA RÉ - E CONFESSADA - pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por vícios, defeitos ou abusividades na prestação dos serviços oferecidos. E o  art. 

17  prevê que  se  equiparam aos consumidores todas as  vítimas      do evento de consumo danoso. 

 

Esse artigo 17, como cediço, protege as pessoas que, embora não integrem diretamente a relação concer-

nente à prestação de serviços, sofrem danos decorrentes desta, razão pela qual tais pessoas são potencialmente 

consumidoras, e, em caso de prejuízo/dano, serão protegidas pelo CDC, como aqui sustentado e indiscutível. 

 

Na relação  de  consumo  o  consumidor  é  sempre  parte  vulnerável  (CDC, art.4º, inciso I). E, nesse 

caso, em especial, a empresa Ré ao REDIRECIONAR POR MEIO DAS FERRAMENTAS DE PESQUISAS O ACESSO AO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA MARCA PROCURADA PARA O ENDEREÇO DE SUA PRÓPRIA MARCA, deveria ter se 

abstido de realizar tal desvio de clientela, resguardando e protegendo o consumidor em sua dignidade e não os 

transformando em instrumento “manipulável” para obtenção de lucro,  observando o disposto no art. 31, do CDC 

que dispõe: “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,  bem  como sobre os riscos 

que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.  

 

Trata-se da aplicação do princípio da transparência, que exige dos fornecedores as informações acerca dos 

produtos e serviços, de modo claro e transparente, para que o destinatário final (consumidor) possa fazer sua 

escolha com melhor discernimento e de forma consciente sobre o interesse e necessidade de adquirir o que lhe é 

ofertado. NO CASO CONCRENTO É NOTÓRIO QUE NÃO HÁ TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO POR MEIO DAS 

FERRAMENTAS DE PESQUISAS POR ATO DELIBERADO E PREMETIDADO DA REQUERIDA. 

 

Da descrição do quadro fático narrado na presente ação civil pública, nos termos da lei consumerista 

(CDC, art. 39, IV) a conduta da empresa Ré ao se apropriar de marca alheia por intermédio de registros em 

palavras-chave (keywords) e títulos de anúncios patrocinados (links patrocinados) causando o desvio de clientela, 
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configura certamente uma prática abusiva em que o fornecedor está se prevalecendo da fraqueza ou 

ignorância de consumidores, com o único propósito de obter vantagem financeira. 

 

 
V.03 – A BOA-FÉ OBJETIVA COMO PRESSUPOSTO PARA O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE LIBERDA-

DE DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DE SUA DIGNIDADE E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE CIVIL; 
 
 
O novel Código Civil possui preceito expresso no sentido de que as relações jurídicas devam ser realizadas 

com base na boa-fé em todos os aspectos: interpretativa (art. 113, CC/02), integrativa (art. 422, CC/02) e 

de controle (art. 187, CC/02), Essa boa-fé objetiva decorre também dos princípios gerais do Direito, e a 

exigência de as partes terem de comportar-se segundo a boa-fé tem sido assim proclamada, tanto pela 

doutrina quanto pela jurisprudência. 

 

No sistema brasileiro das relações de consumo, houve opção explícita do legislador pela primazia da boa-fé. 

Com a menção expressa do art. 4.º, III, do Código de Defesa do nsumidor { “boa-fé e equilíbrio nas relações entre 

consumidores e fornecedores”, como princípio básico das relações de consumo – além da proibição das cláusulas 

que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do referido diploma legal). 

 

O microssistema do Direito das  Relações de Consumo está informado pelo princípio geral da boa-fé, 

que deve  reger  toda  e qualquer espécie de relação de consumo, seja pela forma de ato de consumo, de negócio 

jurídico de consumo, de contrato de consumo etc. 

 

A boa-fé na conclusão do consumo é requisito que se exige do fornecedor e do consumidor (art. 4.º, III, do 

CDC), para que haja transparência e harmonia nas  relações  de consumo (art. 4.º, caput, do referido diploma 

legal), buscando o equilíbrio entre eles. 

 

A prática de instrumenlização do consumidor por meio de palavras-chave e links patrocinados em ferramen-

tas de pesquisa fere, na perspectiva do fornecedor, a boa-fé objetiva quanto aos deveres anexos de informação, 

confiança, transparência e lealdade e, na perspectiva do consumidor, a sua dignidade, porquanto ao ter o resultado de 

sua busca desviado, incoscientemente, deixa de possuir a autogovernabilidade de sua vontade, de sua liberdade de 

escolha, entendendo a autonomia da vontade como elemento essencial da dignidade da pessoa humana, conforme 

explicado no tópico anterior. 

 

Como sabemos, é fornecedor quem,  desenvolvendo  atividade  mercantil  ou civil, os oferece ao mercado (Lei 

citada, art. 3.º, “caput” e §1.º), e  consumidor,  toda  pessoa  que  os adquire ou utiliza, como destinatário final (idem, 

art. 2.º, “caput”). 

 

Na espécie, formou-se uma típica relação de consumo, como tal regida pelo Código de Defesa do Consu-

midor. 

 

Juridicamente, entre os direitos básicos do consumidor figuram a proteção contra práticas abusivas e a 

Num. 56817788 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: RAFAEL TUPINAMBA AMIM - 05/04/2022 19:28:45
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040519284361600000054029130
Número do documento: 22040519284361600000054029130



 

 

 

 

 

 

Observância das Convenções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –OCDE 

Observance of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)'s conventions 

 

efetiva reparação de seus prejuízos, decorrentes das relações  de consumo (art. 6.º, IV e VI, do CDC), inclusive 

em seara COLETIVA. E o já citado inciso IV do art. 39 diz ser o caso concreto uma PATENTE ABUSIVIDADE, 

TERMINANTEMENTE VEDADA, o fornecedor “...prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor...”, visto 

que A IMENSA MAIORIA dos consumidores ainda não atentaram para o fato da requerida estar interferindo nas 

suas pesquisas virtuais, consoante os documentos anexos, à título de provas emprestadas demonstram e 

comprovam confissão da requerida. 

 

Analisando o conceito de prática abusiva, que considera, por  natureza, “fluido e flexível”, ANTÔNIO 

HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN (Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos 

autores do anteprojeto, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1992, p. 218) assim o interpreta: 

 

 
“As práticas abusivas não estão regradas apenas pelo art. 39. Diversamente, espa-

lham-se por todo o Código. Desse modo, são práticas abusivas a colocação no merca-

do de produto  ou serviço com alto grau de nocividade ou periculosidade (art. 10), a co-

mercialização de produtos e serviços impróprios (arts. 18, §6.º, e 20, §2.º)”. 

 

 

Tampouco limitam-se ao Código de Defesa do Consumidor. Como decorrência da norma do art. 7.º, “ca-

put”, são também práticas abusivas outros comportamentos empresariais que afetem o consumidor diretamente, 

mesmo que previstos em legislação diversa do Código, no caso na Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 

9.279/1996),  cujo vinculo se dá por meio da disposição normativa contida no art . 4º, VI, do CDC, veja-se: 

 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transpa-

rência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:  

(...) 

 VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, 

inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais 

das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 

consumidores”. 

 

 

Compreendida nessa acepção ampla, que o Código de Defesa do            Consumidor consagrou, é, sem dúvida, 

abusiva a prática do fornecedor prevalecer-se da condição  de fragilidade de conhecimento do consumidor, 

especialmente a maioria de pouco estudo e nível escolar, para não atender direito básico na relação de consumo. 

 

Para sanear o mercado e propiciar um equilíbrio de forças, o Código de    Defesa do Consumidor instituiu 
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alguns princípios de ordem pública, que  devem  nortear  as relações de consumo. Um deles é o “princípio da 

proteção da confiança”, em  que  se  inspira  a garantia legal de adequação do produto às legítimas expectativas 

que o seu fornecimento incute nos consumidores (cf. arts. 18, 24, 25 e 51, I). 

 

Realmente, como a própria Lei n.º 8.078/90 cuidou de enfatizar, ela não é a única fonte dos direitos do 

consumidor. Além dos que o Código prevê,  muitos  outros  existem, decorrentes da legislação  ordinária,  da  analogia,  

dos  costumes,  da  equidade  e  dos  princípios  gerais do sistema normativo (art. 4º, DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 – 

Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB). 

 

Um desses direitos assenta-se no instituto da responsabilidade civil, segundo o qual: “aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano” (art. 186 do CC/2002). 

 

Bem se vê que, não bastassem, para o mesmo efeito, os outros fundamentos, dos quais já se cuidou, há, 

ainda, uma causa específica (permanente atentado à boa-fé dos consumidores e a violação ou risco de 

violação à dignidade e à liberdade de escolha dos mesmos intencionalmente assumidos), a qual deriva a 

responsabilidade dela, a Ré, pela reparação dos prejuízos que provocou aos consumidores (art. 186, combinado 

c/ o art. 942 do CC/2002). 

 

Respeitar  a lealdade de concorrência e os inventos e criações industriais das marcas é assumir compromissos 

que devem ser cumpridos, conforme o texto da Constituição Federal, do CDC e da LPI, obedecendo todos os seus 

princípios e exigências. 

 

Assim, esta demanda coletiva busca tutelar e seus fundamentos de escudo,  JÁ EXISTEM HÁ MUITO 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE,  CONSAGRADOS. 

 

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), a relação de internautas que utilizam 

as ferramentas virtuais de pesquisa (ex: Google, Bing, etc.) com a empresa fornecedora que registra marcas 

alheias em palavras-chave e títulos de anúncios patrocinados nestas mesmas ferramentas é claramente de 

consumo e,  nessas circunstâncias, a responsabilidade da fornecedora, ora Ré, em decorrência de vício na 

prestação do serviço, é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do CDC que assim dispõe: 

 

“Art. 14 – O fornecedor de serviços responde, independente  da  existência  da culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à pres-

tação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. 

§1.º - O  serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as 

quais: 

I– o modo de seu fornecimento; 

II-  o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
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III- a época que foi fornecido”. 

 
 

O art. 6º do CDC nos ensina que são direitos  básicos  dos  consumidores, entre outros, a efetiva reparação 

de danos sofridos, quer sejam materiais, quer sejam morais, bem como o acesso aos órgãos judiciários com o 

objetivo de resguardar os danos mencionados: 

 
“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, tri-

butos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

 

[...] 

 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, asse-

gurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”. 

 
 

A inversão do ônus da prova, também é direito do consumidor: 

 
 
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
 

[...] 

 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do  juiz,  for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de ex-

periências”. 

 
 

O artigo 31 do CDC prescreve sobre o direito do consumidor a informação  clara e precisa sobre produ-

tos e serviços: 

“Art. 31 – A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar in-

formações corretas, claras, precisas, ostensivas e em  língua  portuguesa sobre 

suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 

de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que repre-
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sentam à saúde e segurança dos consumidores.” 

 
 

O art. 39 do CDC prescreve de forma exemplificativa práticas abusivas  vedadas ao fornecedor dentre as 

quais usá-los como massa de manobra pra obtenção de lucro interferindo no resultado de suas pesquisas via internet,  

como  ocorrido  no caso relatado nos fatos que ensejaram a presente Ação Coletiva de Consumo. 

 
“Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: 

[...] 

IV – prevalecer-se da  fraqueza  ou  ignorância  do  consumidor,  tendo  em  vista sua 

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços;” 

 

 

Inegável que dentre os direitos básicos elencados no art. 6º da Lei nº 8.078/90, ao consumidor deve ser 

garantida a transparência nas informações sobre os produtos e serviços com especificação correta de 

característica, composição, qualidade e preço, bem como riscos que apresentem, com o propósito de que venha 

a adquiri-los com total  liberdade  e segurança, EM BOA FÉ. 

 

A prática abusiva cometida, TOTAL DESCUMPRIMENTO DA LPI (art. 129, art. 130, inc. III, art. 131, art. 

189, inc. I, art. 195, inc. III a V) e do CDC (art. 4º, VI, art. 6º, IV, art. 31, 39, IV),  pelo fornecedor demandado, 

relatada nesta peça, JÁ SE AFIRMOU COMPROVADA, ocorrendo diariamente, causando prejuízos a coletividade 

de consumidores, AOS DIREITOS DIFUSOS - E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - dos consumidores brasileiros, 

porque ligados pela mesma circunstãncia fática e também de origem comum , admitindo-se, como ao norte já 

consignado, VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CONSUMO DIFUSOS, PORQUE, A QUAL EXTENSÃO E QUEM DA 

SOCIEDADE TAMBÉM NÃO RESTARIA COM OS SEUS DIREITOS VIOLADOS NO PRESENTE CASO?? 

 

Até a determinação dos consumidores lesados resta impossível ou de extrema dificuldade... 

 

Patente, então, a lesão à sociedade, aos valores MÍNIMOS E ESSENCIAIS desta, que se traduz dentre eles o 

da liberdade, autonomia da vontade e dignidade (art. 1º, inciso III e 5º caput e inciso II, da CF/88), intolerável 

porque com violação coletiva da dignidade e liberdade não pode haver tolerância. 

 

É dever e obrigação legal da empresa fornecedora zelar para que se preserve a integridade da autonomia 

da vontade e da dignidade dos seus clientes e potenciais clientes sem utilização de subterfúgio para desvio de clientela , 

para a devida garantia de direitos fundamentais dos consumidores diante da vulnerabilidade da relação de 

consumo, notadamente quando nesta relação. 

 

Não se pode tolerar a obtenção de vultosos e bilhonários lucros com base, unicamente, no ludibrio da 

sociedade consumidora. 
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VI- DO QUANTUM A SER FIXADO EM INDENIZAÇÃO: 

 
 

Como prelúdio da imperiosidade do Poder Judiciário condenar a Ré na quantia pleiteada neste caso 

específico, relembraremos o que ficou conhecido como “Caso Frontini” ao direito de consumo. 

 

Em Congresso do Consumidor ocorrido no Banco  Central  em  março  de 1994 ( existe fita degravada 

judicialmente em processo que impugnava a existência de várias cláusulas abusivas existentes em contratos  de  

banco  oferecidos massificadamente em  todo  o Brasil), o diretor à época de um grande banco com filiais em todo 

o país, Paulo Salvador Frontini, proferiu palestra afirmando expressamente que a maioria dos contratos bancários 

continham inúmeras abusividades, mas que elas não são retiradas  dos  formulários,  “porque  os  dirigentes fazem 

um cômputo dos prejuízos que auferem com a perda de poucas ações individuais que impugnam algumas 

disposições ilegais e comparam com os ganhos que auferem com os resultados decorrentes das cláusulas 

abusivas (muito superiores às perdas), concluindo, obviamente, pela manutenção das mesmas.”. 

 

Essa declaração, que desnudou o UNIVERSO DA DOLOSA PRÁTICA COLETIVA   DE   DANOS   AOS   

CONSUMIDORES,   PELA   LUCRATIVIDADE   QUE   TERMINA   POR RESULTAR DADA A TÍMIDA ATUAÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO, ainda hoje não foi integralmente compreendida por alguns Tribunais brasileiros, o que 

somente contribui para que não seja concretizado um dos principais objetivos do direito, que é a PREVENÇÃO, 

QUE COMPROVADAMENTE SÓ ADVÉM ATRAVÉS DA SEVERA E ONEROSA PUNIÇÃO DOS FORNECEDORES  QUE  

CAUSAM   DANOS  DOLOSAMENTE  AOS  CONSUMIDORES,  EM  MASSA,  À COLETIVIDADE DE CONSUMO E 

CLIENTELA, bem como serve ao entulhamento de ações individuais em foros e tribunais, que poderia ser 

evitado para os magistrados  e  colegiados julgadores, ocuparem-se de lides que demandam célere justiça e causas 

mais nobres, que são postergadas por esse verdadeiro dilúvio de demandas individuais de consumidores... 

 

Como em tópico ao norte foi dito, em suma, o universo, sistema e conduta judicial, que em casos como o 

presente, deveriam SEMPRE SER CONSAGRADOS PELO PODER JUDICIÁRIO corresponde à plena vigência do art. 4º, 

inciso I (reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo), inciso III (harmonização dos 

interesses dos participantes das relações de consumo) e inciso VI (coibição e repressão eficientes de todos os abusos 

praticados no mercado de consumo). 

 

Tudo isso buscando, da forma mais rápida, fácil e justa, prevenir a lesão dolosa coletiva de consumo, 

punir os fornecedores, reparar o dano moral coletivo sofrido pela sociedade, e alcançando o maior número de 

consumidores  possíveis,  em  um  único  processo. DANO FACILMENTE CARACTERIZADO. 

 

Tecnicamente, verifica-se pelo exposto, dano extrapatrimonial   sofrido pelos consumidores e por toda a 

sociedade, nota própria da ofensa a direitos coletivos e difusos, com a indenização pecuniária cabível possuindo 

primordialmente um caráter punitivo e dissuasório (elidir uma repetição do mesmo ato danoso) e, também, 

compensatório (gerando recursos ao Fundo Estadual previsto em Lei, que tenha o condão de gerar benefícios à 

sociedade). 
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Em referência ao arbitramento ou fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, construiu-se em 

regra, principalmente por seu caráter punitivo (função pedagógica-preventiva), na jurisprudência e na doutrina,  

alguns  critérios  para  sua  quantificação,  a citar: 

 

a) a gravidade da falta; 

b) a situação econômica do ofensor, especialmente no atinente à sua fortuna pesso-

al; 

c) a extensão da falta; 

d) os benefícios obtidos ou almejados com o ilícito; 

e) a posição de mercado ou de maior poder do ofensor; 

f) o caráter antissocial da conduta; 

g) a finalidade dissuasiva futura perseguida; 

h) a atitude ulterior do ofensor, uma vez que sua falta foi posta a descoberta; e 

i) o número e nível de empregados comprometidos na grave conduta reprovável. 

 
 

Esses critérios, no caso em tela, demandam a fixação de uma indenização por danos morais coletivos 

no importe de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), a reverter primordialmente ao Fundo 

Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD (Lei Complementar n.° 23, de 23/03/1994, art. 1.°), à sua conta 

no Banpará, o que se requer na vertente ação civil pública, visto       que: 

 

a) em gravidade, a falta e conduta da empresa Ré é  dolosa, intencional, deliberada e 

abertamente confessada (visto que sabia bem estar ludibriando o universo do consumo 

brasileiro). 

b) em situação econômica do ofensor, a Ré possui imenso  porte  econômico,  CONSIS-

TINDO  NUMA DAS MAIORES VAREJISTAS DO PAÍS,  com  a receita líquida  anual  no  ano  

de 2021 de R$ 8,12 bilhões de reais informada pelo “Valor Investe”  do grupo Globo em 

seu sítio eletrônico (https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-

variavel/empresas/noticia/2022/03/09/lucro-da-via-varejo-recua-mais-de-90percent-

em-2021-vendas-virtuais-avancam.ghtml), representando o quantum pleiteado, então, 

menos de 1,0% (um por  cento)  de              sua receita líquida; 

c) em extensão da falta, temos que envolve toda a extensão territorial do país onde a 

requerida presta serviços e comercializa, milhões de consumidores lesados na proteção 

dos  direitos  básicos  da  relação  de consumo, na violação de sua liberdade de escolha, 

pela uso de marca alheia registrado em palavras-chave e título de anúncio patrocinado 

em ferramenta virtual de pesquisa para direcionar o consumidor para sua própria plata-

forma virtual; 
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d) em benefícios obtidos com o ilícito, temos a imensa lucratividade que a conduta 

da Requerida  obteve, pois na mesma matéria anteriormente mencionada aponta que as 

vendas vendas digitais brutas da empresa Ré somaram R$ 6,56 bilhões, razão do pleito de 

65 mihões a título de indenização (1%), um  aumento de 9,9% em relação ao mesmo tri-

mestre do ano anterior, atingindo 55,7% de participação no volume bruto de mercadoria 

total. Nota-se que as infrações marcárias que manipulam a escolha do consumidor refleti-

ram astronômicos lucros e faturamento para a mesma. 

e)  em posição de mercado e poder do ofensor, já se firmou que a Ré é atualmente uma 

das maiores varejistas de âmbito nacional, e possui imenso porte econômico; e 

f) em caráter antissocial da conduta, cristalino fica que a requerida atenta contra a LIBERDA-

DE DE ESCOLHA da sociedade brasileira quando impõe a esta, conduta atentatória a seus ci-

dadãos mediante a prática reiterada da infração marcária e consumerista que vilipen-

dia a autonomia da vontade e dignidade do consumidor e o descumprimento doloso da 

Constituição Federal, da Lei de Propriedade Industrial e do Código de Defesa do Con-

sumidor, ferindo de morte a boa fé a que estava obrigada como fornecedora. 

 

Ex positis, claramente se observa que o quantum de indenização ora supra pleiteado, longe de ser elevado, 

mostra-se proporcional aos aspectos específicos do caso concreto e elementos balizadores da fixação judicial, ao norte  

elencados,  talvez  até  representando  quantum inferior ao merecido pela Ré e sua GRAVE conduta lesiva,  razões  pelas  

quais  pede-se  o  total deferimento da quantia postulada a título de indenização por danos morais coletivos. 

Sob outro ângulo, a quantia supra de pleiteada, não é, como visto, aleatória  e sem fundamentação, 

tratando-se do resultado de cálculo considerando o porte econômico e uma reparação ao universo consumidor, E 

PUNIÇÃO à ré. 

 

VII– DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E/OU MEDIDA LIMINAR: 

 

Além do poder geral cautelar que a lei processual lhe confere, “vide” arts. 294 e segs. do CPC/2015, 

agora o Código de Defesa do Consumidor, dispensando pedido da Autora  e excepcionando, assim, o princípio 

dispositivo,  autoriza o Magistrado  a  antecipar o  provimento final, liminarmente, e a determinar de imediato 

medidas satisfativas ou que assegurem o resultado prático da obrigação a ser cumprida (art. 84 do CDC e art. 

497 do CPC/2015). 

Assim, vemos a possibilidade de pedido liminar, em ações de conhecimento visando a condenações de 

fazer e não fazer. Pressupostos para tal adiantamento da tutela são o relevante fundamento da demanda (fumus 

boni iuris) e que haja receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Note-se, como fizeram NELSON 

NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, que: 
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Essa regra é aplicável a qualquer ação civil pública que tenha por objeto a defesa de interesse difuso, 

coletivo ou  individual homogêneo (art. 21  da Lei de Ação Civil Pública, com a redação dada pelo art. 117 do 

Código de Defesa do Consumidor). 

 

Estão perfeitamente caracterizados os seus pressupostos, consistentes no “fumus boni juris” e no “pericu-

lum in mora”, ou seja, os elementos exigidos que evidenciam a plausibilidade do direito, bem como a 

demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (arts. 300 e segs.). 

 

A plausibilidade do direito, caracterizando a presença do primeiro requisito, assenta-se no dever legal 

da Ré de se abster de utilizar marcas alheias registradas como palavras-chaves e títulos de anúncios em 

ferramentas de pesquisa, que ela CONFESSOU noutro feito judicial colacionado peças processuais a esta 

ACP, não lesando   mais a sociedade consumidora brasileira. 

 

De resto, será difícil aos consumidores BRASILEIROS, de forma dispersa ou mesmo individualmente, 

discutirem com sucesso ou mesmo resistirem aos atos abusivos e manifestamente ilegais perpetrados pela Ré e 

sua conduta ilegal e violadora dos direitos básicos do consumidor a sua liberdade de escolha, com o comprovado 

descumprimento da CF/88, da LPI e do CDC.  

 

Deve-se impedir, portanto, a continuidade dos atos abusivos e manifestamente ilegais perpetrados pela Ré, 

por meio de provimento cautelar “inaudita altera pars”, independentemente de  prévia  justificação,  de  sorte  a  

resguardar  a  eficácia  da  ordem,  se  concedida ao final. 

 

Com a determinação dos consumidores lesados, a Associação autora estará apta a orientá-los, inclusive 

acerca de sua facultativa intervenção como litisconsortes, tornando efetivo o cumprimento que, entretanto, 

não se pode prescindir. 

 

E o risco de perecimento do direito e agravamento da lesão, de que se trata,  é nítido, pois, com o decurso 

do tempo, a extensão dos danos se tornará mais severa em situação de elevadíssima dimensão, devendo-se, 

portanto, prevenir a ampliação dos prejuízos, lesões e riscos à MILHÕES E MILHÕES DE BRASILEIROS, DE TODAS 
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AS IDADES,  em parcela sobremaneira expressiva da sociedade. 

 

EX POSITIS, dentre outros dispositivos com escudo no art. 497 e seu §único do CPC, sem prejuízo das 

penas do crime de desobediência e  sob  cominação  de  multa  diária, sujeita a correção monetária e estimada, 

nesta data, em R$100.000,00 (cem mil reais), devida por qualquer ato praticado em desacordo à ordem  judicial,  

REQUER  se  digne  Vossa  Excelência conceder a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e/ou MEDIDA LIMINAR, 

inaudita altera pars e sem justificação prévia, para determinar à Ré, IMPEDINDO A MANUTENÇÃO DESSA 

ABSURDA VIOLAÇÃO DE CONSUMO: 

 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: no prazo de 10 (dez) dias, ABSTER-SE de usar reprodu-

ções e imitações das marcas alheias como títulos e palavras-chave para a disponibiliza-

ção de anúncios patrocinados em ferramentas virtuais de pesquisas, bem como de in-

cluir tais reproduções e imitações no título de seus anúncios patrocinados, para que a 

lesão não tenha sua extensão ampliada e a Ré ainda permaneça auferindo ganhos e 

faturamentos  com  provado  descumprimento  de  LEI  NACIONAL  FEDERAL, sob pena 

de multa diária, sujeita  a  correção  monetária  e  estimada,  nesta  data,  em  R$100.000,00 

(cem mil reais), valor de multa este também pelo porte econômico da Ré e para gerar efeti-

vidade no cumprimento. 

 
VIII– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: 
 

In casu, tendo em vista os fatos e os fundamentos jurídicos dos pedidos, ainda que esta exordial já traga 

colacionada a confissão judicial da ré de sua conduta lesiva, ora imputada,  mostra-se pertinente a inversão do 

onus probandi, nos termos do art.  6.º,  VIII,  do  CDC,  o  que  se requer, ainda mais diante  da  patente  vulnerabilidade  

dos  consumidores  em  tela  e  do  fato  de  a Autora atuar como substituta processual. 

 

Lado outro, tratando-se de fornecimento, há relação de consumo, nos  precisos termos do que reza o 

Código de Defesa do Consumidor: 

 

 

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

Art. 3.º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangei-

ra,  bem  como  os entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,  mon-

tagem,  criação,  construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercia-

lização de produtos ou prestação de serviços.” 

 

 
Nesse passo, resultaria pertinente a responsabilização da Ré até  independentemente da existência  da  culpa,  

que  não  é  o  caso,  de  bom  alvitre  destacando  a dicção do que estipula o Código de Defesa do Consumidor: 

 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,  

pela reparação dos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à  presta-
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ção  dos  serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos.” 

 
Destacado, antes, que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, abre-

se, por isso, no caso, a responsabilidade objetiva do  Réu  até  sem  culpabilidade, quanto 

o mais dolo, intenção, deliberação e premeditação. 

 

 

A propósito, reza a Legislação Substantiva Civil que: 

 
 
“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito 

e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

 
Lado outro, aplicável ao caso sub examine a doutrina do “risco criado” (responsabilidade objetiva), a qual se 

encontra posta no Código Civil (CC, art. 927). 

 

Nesse compasso, a simples dolosa lesão ou mácula ao direito legalmente previsto de milhões de 

consumidores,  constitui, por si só, fato que resulta em  dano moral. É dizer, não se exige, na hipótese, que a 

Associação Autora AINDA TENHA O ÔNUS DE PROVAR A EXTENSÃO DA INFRAÇÃO E DOS DANOS MORAIS 

INFLIGIDOS, apenas o fato que atingiu  os milhões e milhões de consumidores, como vítimas. 

 

 Desse modo, trata-se de prejuízo ou dano “in re ipsa”, porque se assim não for considerado, qual outro 
prejuízo/dano poderia ser persumido o perfeitamente historiado não sendo? 

 
 Com esse trilhar,  de  bom  alvitre  considerarmos  o  conteúdo  das  lições  de Cristiano Imhof, verbo ad 

verbum: 

 
“[...] 49. STJ define em quais situações o dano moral pode ser presumido. STJ: 1. Inserção de nome 

de forma indevida em cadastro de inadimplentes (AgRg no AI n. 1.379.761-SP, rel. Min. Luis Feli-

pe  Saloma  o, j. 26.4.2011); 2. Protesto indevido de título (REsp n. 1.059.663-MS, rel. Min. Nancy 

Andrighi, j. 2.12.2008); 3. O banco e  responsável pelos danos morais causados por deficiência na 

prestação do serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de pro-

teção ao crédito, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico (REsp n. 786.239-SP, rel. 

Min. Sidnei Beneti, j. 28.4.2009);  4.  O  banco  e   responsável pelos danos morais causados por de-

ficiência na prestação do serviço (art. 14 do CDC), consistente em extravio de talonários de che-

ques, que posteriormente vêm a ser utilizados fraudulentamente por terceiros e são devolvidos, 

causando situação de desconforto e abalo psíquico a   correntista (REsp n. 1.087.487-MA, rel. 

Min. Sidnei Beneti, j. 3.3.2009); 5. O dano moral decorrente de atraso de voo ou ‘overbooking’, 

prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, ‘in re ipsa’, por força 

do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suporta-

dos pelo passageiro (REsp n. 299.532- SP, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 

27.10.2009 e AgRg no AI n. 1.410.645-BA, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.10.2011); 

6. Diploma sem reconhecimento (REsp n. 631.204-RS, rel. Min. Castro Filho, j. 25.11.2008); 7. 

Equívoco administrativo – Multa de trânsito indevidamente cobrada (REsp n. 608.918-RS, rel. 

Min. Jose   Delgado, j. 20.5.2004); 8. Credibilidade desviada – A inclusão equivocada dos nomes de 

médicos em ‘Guia Orientador’ de Plano de Saúde, sem expressa autorização, constitui dano presumi-

do a   imagem, gerador de direito a   indenização, inexistindo necessidade de comprovação de 

qualquer prejuízo (REsp n. 1.020.936-ES, rel. Min. Luis Felipe Saloma  o, j. 17.2.2011)” (IMHOF, 

Cristiano. Código civil: interpretado anotado artigo por artigo [livro eletrônico]. 6.ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 02/2014. Epub. ISBN 978-85-224-8752-3). 
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Por este ângulo, então, até dano moral é presumido, quanto o mais dever de fazer prova de sua regulari-

dade. Não há, destarte, que se perquirir provas nesse sentido a ser “produzida pela autora”, reforçando, em prol 

de todos os interesses de natureza coletiva, defendidos por meio de ação civil pública de consumo, bem com a 

gravidade do dano alegado nos autos, a  exceção à regra geral do art. 373 do novo Código de Processo Civil, 

valendo observar que não é só  da Autora o interesse em que haja a inversão do ônus da prova, mas, sim, do 

Poder Judiciário brasileiro para o fim de bem apreciar a res iudicio deducta est conforme destinatário que é o 

juiz da prova. 
 

Não é demais lembrar que o legislador, diretamente na lei ou por meio de poderes que atribui, específi-

ca e genericamente, ao juiz, modifica a incidência do onus probandi, transferindo-o para a parte em melhores 

condições de suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações jurídicas nas quais ora 

claudiquem direitos indisponíveis ou intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em que 

convergem dificuldades de acompanhamento da utilização de seus dados, bem como danos futuros, de 

manifestação diferida, protaída ou prolongada. 

 

O judiciário sempre pugnou que, no Direito do Consumidor brasileiro, a inversão do ônus da prova é de 

ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta, como também de cunho estritamente processual e ope judicis 

(assim no caso em estudo de  hipossuficiência  das vítimas, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses 

inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do 

processo). 

 

Enfatiza-se assim, que, como corolário do princípio in dubio pro consumidor alijado, justifica-se a inversão  do  

ônus  da  prova,  transferindo  para  a  fornecedora  requerida  o  ônus da prova, técnica que sujeita aquele que gerou 

o dano a comprovar que não o causou. 

 

Lembra-se, por cabível, que o próprio Código de Defesa do  Consumidor utiliza o termo “consumidor” de 

forma plurívoca, ora se referindo a um indivíduo, ora se referindo a uma coletividade de indivíduos, ainda que 

indetermináveis, deixando claro que a inversão do ônus da prova facilita a defesa da coletividade (a inversão 

pode e deve ser feita não em prol da Autora, mas da sociedade). 

 

Portanto, evidente a necessidade de inversão do ônus da prova, NA MEDIDA EM QUE A LESÃO JÁ SERIA 

PRESUMIDA, CABENDO Á EMPRESA REQUERIDA PROVAR O CONTRÁRIO, não se afastando que o anexo da 

petição constante nos autos do processo nº  Processo nº 1130874-18.2021.8.26.0100 (Autor – Via S/A – TJSP), 

em que a parte REQUERIDA confessa a vil prática do ato lesivo a todos os consumidores brasileiros e 

estrangeiros residentes no país. 

 

 
IX– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

 
 

Requer-se, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015, que seja realizada audiência de conciliação ou 

mediação, a fim de sanar o impasse e ilegalidade demonstrados na presente ação, BEM ASSIM BUSCAR DE 

FORMA AMIGÁVEL REPARAÇÃO AO FEDDD, ou ao Fundo Nacional de Direitos Difusos, ou ao Fundo de 

Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, CONSOANTE A ANEXA RECOMENDAÇÃO DO 

COLENDO CNJ PRESCREVE TENTATIVA CONCILIATÓRIA. 
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X – DA CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA: 

 
 

A autora requer a condenação da requerida nos ônus sucumbenciais, quais sejam custas e despesas 

processuais, honorários periciais e advocatícios, estes últimos a ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, pois já consagrado pelo Colendo STJ o cabimento da condenação nos ônus sucumbenciais quando 

o autor da ACP é entidade associativa (vide Informativo nº 730 de 28 de março de 2022 - REsp 1.974.436-RJ, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022). 

 

XI – DA INTIMAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: 

 

Impõe-se a intimação do Ministério Público Estadual, nos termos do artigo  92 do CDC e art. 5.º, §1.º, 

da Lei n.º 7.347/1985, para participar deste processo como fiscal da  ordem jurídica, o que requer desde já a 

Autora. 

 

XII-  CONCLUSÃO E PEDIDOS: 
 
 

EX POSITIS, e de tudo o mais o que dos presentes autos  consta,  são  os termos da presente para respeito-

samente requerer a V. Exa., com fulcro no art. 12 da Lei  n.º 7.347/85 e demais dispositivos legais aplicáveis, a 

concessão urgente e imediata de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e/ou medida liminar, “inaudita altera 

partes”, nos termos suprarrequeridos, com a imposição de multa diária, em caso de descumprimento, no 

montante de R$100.000,00 (cem mil reais), consoante ao norte  bem exposto e fundamentado, com a extração 

de Mandado de Cumprimento, no sentido da determinação em: 

 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: no prazo de 10 (dez) dias, ABSTER-SE de usar reprodu-

ções e imitações das marcas alheias como títulos e palavras-chave para a disponibiliza-

ção de anúncios patrocinados em ferramentas virtuais de pesquisas, bem como de in-

cluir tais reproduções e imitações no título de seus anúncios patrocinados, para que a 

lesão não tenha sua extensão ampliada e a Ré ainda permaneça auferindo ganhos e 

faturamentos  com  provado  descumprimento  de  LEI  NACIONAL  FEDERAL, sob pena 

de multa diária, sujeita  a  correção  monetária  e  estimada,  nesta  data,  no valor ao norte 

já indicado de  R$100.000,00 (cem mil reais). 

 

 Requerendo ainda: 

 

a) após o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA e/ou MEDIDA LIMINAR, considerando que já se 

trouxe aos autos o pedido de tutela final (dispensável o aditamento, preconizado no §2.º do art. 303 do 

CPC/2015), bem como já expôs na lide, o direito e o consequente pedido de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo, em sendo deferida a tutela antecipada, requer  seja  a  Ré  citada  e intimada para a audiência de 
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Observância das Convenções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –OCDE 

Observance of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)'s conventions 

 

conciliação e mediação a ser realizada nos termos do art. 334 do CPC/2015, conforme inciso II do art. 303 do 

mesmo Diploma Legal; 

b) requer também, seja cientizada a Ré, que se não contestar a ação, considerar-se-ão como verdadeiros 

os fatos afirmados na ação (art. 344 do CPC/2015); 

c) seja determinada a extração de cópias da presente demanda, a serem enviadas ao Ministério  Público 

Federal e Estadual para a apuração de eventuais crimes contra as relações de consumo ou tipificação penal 

diversa, pela conduta descrita infrativa; e 

d) seja a presente ação civil pública, coletiva de consumo, julgada ao final procedente em sua totalidade, 

nos termos de sua fundamentação, com a condenação da requerida na indenização por danos morais coletivos 

na quantia de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), a reverter ao Fundo Estadual de Defesa dos 

Direitos Difusos – FEDDD (Lei Complementar n.° 23, de 23/03/1994, art. 1.°), ou ao Fundo Nacional de 

Direitos Difusos, ou ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará;  e na obrigação de 

não fazer, nos termos mais acima e desta peça de ingresso, com a ratificação da tutela/liminar em r. Sentença a ser 

proferida, bem assim condenação nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de  

sucumbência,  no  percentual  de 20% (vinte por cento). 

 

E, mais, os patronos da Autora, sob a égide do art. 425, IV, do CPC/2015, declaram como autênticos 

todos os documentos imersos com esta inaugural. 

 

Protesta provar por todos os meios de prova admitidos em direito. 
 

Dá-se à  causa  o  valor  de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais),  para efeitos fiscais. 

 

Por derradeiro, requer-se que as futuras publicações referentes ao presente sejam feitas em nome dos 

Drs. Manoel Marques da Silva Neto, inscrito na OAB/Pa sob o n° 4.843, e Dr. Rafael Tupinambá Amim, inscrito na 

OAB/Pa sob o n° 24.893, sob pena de nulidade absoluta (CPC/2015, art. 272, §5.º). 

 
Nestes Termos, Pede Deferimento. 

 
 

Belém/PA, 05 de abril de 2022. 
 

 
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO 

OAB/PA Nº 4.843 

 

RAFAEL TUPINAMBÁ AMIM 

OAB/PA Nº 24.893 
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