EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
por intermédio de seu órgão de execução – Núcleo Especializado de Defesa do
Consumidor, pelo Defensor Público ao final assinado, com lastro no artigo 5º, inciso
LXXIV e 134, todos da Constituição da República, artigo 5º, inciso II da Lei nº.
7.347/85, Lei nº. 8.078/90, artigo 4º, incisos VIII e XI da Lei Complementar Federal
nº 80/94 e artigo 5º, inciso VI, alíneas “d” e “g” da Lei Complementar Estadual nº
988/06, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com Pedido de Tutela de Urgência
em face de ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. pessoa jurídica
de direito privado, inscrita sob o CNPJ/MF n.º 42.591.651/0001-43, com sede na Al.
Amazonas, nº 253, 1º Andar, Sala A, Alphaville – Barueri/ SP, CEP 06454-070, pelas razões
de fato e de direito a seguir expostas:
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I.

DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS

A presente ação trata da publicidade abusiva e dos
riscos advindos a crianças e adolescentes, na condição de consumidores expostos a
estas práticas, da estratégia de comunicação mercadológica dirigida ao público
infantil no interior de instituições escolares, denominada “Show do Ronald
McDonald”, praticada pela Requerida.
Conforme será oportunamente sustentado, referida ação
mercadológica apresenta abusividade ao levar conteúdo supostamente educativo
para o público infantil, com apresentações do palhaço Ronald McDonald realizadas
em creches e escolas públicas e privadas, pois, em meio às atividades lúdicas,
chamativas ao referido público, apareciam referências à marca de fast food
“McDonald’s” em logotipos, cores e figurino do palhaço. Ademais, no site do
McDonald’s Brasil, era divulgada a agência dos shows em uma aba específica,
denominada “crianças”.
A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça (SENACON/MJ), em 17 de março de 2016, encaminhou e-mail ao Núcleo
Especializado de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo com o propósito de comunicar a instauração de processo administrativo em
face da empresa Ré, em atenção à denúncia feita pelo Instituto Alana sobre a
estratégia de comunicação mercadológica ora questionada.
Na referida denúncia, sustentou o mencionado Instituto:
“a colocação da marca em escolas faz parte de uma estratégia de marketing
complexa que não se encerra no próprio ambiente de ensino, mas está relacionada
a todas as outras ações de comunicação mercadológica adotadas pela marca para
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capturar o público infantil. Além disso, seu objetivo está longe de ser lúdico ou
educativo, mas sim, puramente e finalisticamente venal e mercadológico”.
Diante disso, com a finalidade de apurar informações
acerca do acima relatado, foram realizadas, pelo Núcleo Especializado de Defesa do
Consumidor, pesquisas na internet que indicaram que, de fato, ocorreu a prática
mercadológica supracitada, voltada ao público infantil dentro de ambientes
escolares, em diversas escolas, no período de 2012 a 2015, aproximadamente,
conforme documentos.
Na referida pesquisa, se observou através de fotos
publicadas nos sites das próprias escolas que crianças, em sua mais tenra idade, já
estavam sendo expostas à prática de marketing travestida de ação educacional. É
importante destacar que a figura do palhaço símbolo da marca é alusiva a produtos
alimentícios pobres em nutrientes e altamente artificiais, podendo, a longo prazo,
causar inúmeros malefícios à saúde.
Verificou-se que, ainda em 2016, se encontra no site do
McDonald’s Brasil a agenda de shows do Ronald McDonald, que, supostamente,
oferece, nas palavras utilizadas pela rede, “diversão, brincadeiras e aproveitam esse
momento lúdico para passar conceitos educativos, como respeito ao meio ambiente,
valorização da amizade e da vida ativa e dicas de bons hábitos”. Reiterando,
portanto, a técnica mercadológica presentemente discutida.
É importante anotar que, em 2014, o Ministério Público
Federal enviou à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Recomendação
nº 67/2014 com o intuito de suspender, especificadamente, os referidos shows nas
instituições públicas de ensino básico do Estado de São Paulo, relativamente aos
alunos menores de dezoito anos. Porém, tal medida não foi o suficiente para impedir
que a prática em análise continuasse a ocorrer.
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Com efeito, o fato de o palhaço que representa a empresa
Ré ter um figurino repleto de cores e símbolos que remetem à marca “McDonald’s”
e que leva tal termo em seu nome, ser um personagem atrativo às crianças, que
apresenta brincadeiras e atividades que exploram o universo lúdico infantil em seu
ambiente escolar, facilita a possibilidade dos infantes desenvolverem simpatia por
ele e vontade de consumir produtos atrelados à sua imagem, pois não têm ainda a
capacidade de discernimento para analisar as mensagens que são eles levadas.
Assim, tal prática colabora para o consumo, por crianças, de alimentos carentes em
nutrientes, com substâncias artificiais, que podem levar à obesidade, servidos nos
restaurantes dessa marca.
Diante da constatação de risco de danos a consumidores,
expostos a publicidade abusiva (conforme será oportunamente explicitado) e
considerando a reiteração da prática acima descrita pela empresa, mesmo após
várias notificações enviadas por órgãos que prezam pela defesa e proteção dos
consumidores, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação
coletiva.
II.

DA COMPETÊNCIA

Cuida-se, na presente ação, de publicidade abusiva
praticada pela Requerida. Tal veiculação, sobretudo por meio de prática
mercadológica na forma de apresentações, em diversos ambientes escolares, que
exploram o universo lúdico infantil, potencialmente causadoras de danos, que são
divulgadas através da internet em uma área destinada especialmente às crianças no
site da marca representada pela Ré, sem sombra de dúvida viola direitos difusos dos
consumidores, eis que é impossível delimitar a área de sua abrangência.
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A indeterminação dos consumidores atingidos pela
publicidade da Requerida é extraída dos documentos que instruem a presente ação.
A Requerida reproduz a prática mercadológica abusiva
em diversas cidades do Estado de São Paulo e também do território nacional.
A amplitude territorial da atuação da Requerida, por
certo, é resultado da publicidade por ela realizada, por meio da internet e da
distribuição difusa da prática mercadológica “Show do Ronald McDonald”, o que
evidencia que sua publicidade abusiva atinge vasta gama de consumidores,
residentes em diversos Municípios do Estado de São Paulo, violando direitos destes.
A par disso, segundo determinada o artigo 93, do Código
de Defesa do Consumidor:
“Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é
competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano,
quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito
Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de
Processo

Civil

aos

casos

de

competência

concorrente”.
Por certo que os danos causados aos direitos dos
consumidores, pela publicidade abusiva da Requerida, devem ser considerados de
âmbito regional, primeiro, pela própria natureza dos direitos violados, que são
difusos, e, segundo, porque evidenciado pela área territorial de atuação da
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Requerida que sua publicidade atinge consumidores residentes em diversas cidades
do Estado de São Paulo.
Calha,

neste

momento,

menção

à

doutrina

especializada. Segundo escreve Rizzatto Nunes, em seus Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor:
“O legislador consumerista, quando fez referência à
região, certamente estava preocupado com um dano que
se alastrasse por várias cidades, e que, por não ser
possível determinar um local, município ou comarca
específica, preferiu que a demanda fosse ajuizada na
Capital do Estado.
As dúvidas surgirão, mas podemos afirmar por tudo o que
dissemos que, em se tratando de várias cidades de um
mesmo Estado, o foro da Capital deste será o
competente.” (6ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p.
897).
Por fim, ao julgar situação de todo semelhante à aqui
discutida, em que violados direitos de consumidores residentes em vários
Municípios do Estado do Mato Grosso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu pela competência do foro da Capital para o processamento da demanda. Eis
a ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA
DA VARA DA CAPITAL PARA O JULGAMENTO DA
DEMANDA. ART. 93 DO CDC.
1. O art. 93 do CDC estabeleceu que, para as hipóteses em
que as lesões ocorram apenas em âmbito local, será
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competente o foro do lugar onde se produziu o dano ou se
devesse produzir (inciso I), mesmo critério já fixado pelo
art. 2º da LACP. Por outro lado, tomando a lesão
dimensões geograficamente maiores, produzindo efeitos
em âmbito regional ou nacional, serão competentes os
foros da capital do Estado ou do Distrito Federal (inciso
II).
2. Na espécie, o dano que atinge um vasto grupo de
consumidores, espalhados na grande maioria dos
municípios do estado do Mato Grosso, atrai ao foro da
capital do Estado a competência para julgar a presente
demanda.
3. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp 1101057/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe
15/04/2011)”.
Conclui-se, assim, que é competente uma das Varas
Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital, para o processo e julgamento da
presente Ação Civil Pública.
III.

DA AÇÃO MERCADOLÓGICA “SHOW DO
RONALD MCDONALD”

Consoante

o

disponibilizado

no

sítio

www.mcdonalds.com.br, acessado em 09/11/2016, na aba “crianças”, “Shows do
Ronald McDonald”, a Requerida descreve a referida ação nos seguintes termos:
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“Os Shows do Ronald McDonald oferecem diversão,

brincadeiras e aproveitam esse momento lúdico para passar conceitos

educativos, como respeito ao meio ambiente, valorização da amizade e da vida

ativa e dicas de bons hábitos. ”

A título de ilustração, seguem imagens do mencionado

site:

Este documento foi protocolado em 24/11/2016 às 15:09, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e ADRIANA VINHAS BUENO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1127739-71.2016.8.26.0100 e código 294CC61.

fls. 8

Este documento foi protocolado em 24/11/2016 às 15:09, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e ADRIANA VINHAS BUENO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1127739-71.2016.8.26.0100 e código 294CC61.

fls. 9

IV.

DA PUBLICIDADE ABUSIVA EMPREGADA NA
AÇÃO “SHOW DO RONALD MCDONALD”

Convém salientar que a publicidade é abusiva sempre
que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, bem como
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa
a sua saúde ou segurança.
É exatamente nesse aspecto que se pretende proteger,
de forma eficiente, a criança exposta à ação mercadológica em análise, com
características supostamente educacionais, porém, com alto grau de incentivo e
apelo ao público infantil, porquanto se utiliza de personagem. Ademais, é colocada
em prática no interior de instituições de ensino, fato que agrava a abusividade
presente em tal conduta.
Entende-se que não há sociedade de consumo sem
publicidade. Como decorrência de sua importância no mercado, surge a necessidade
de que o fenômeno publicitário seja regrado pelo direito, notadamente pela
perspectiva da proteção do consumidor, o ente vulnerável da relação jurídica de
consumo.
Trazendo a lição de Guido ALPA1, “a publicidade pode, de
fato, ser considerada o símbolo próprio e verdadeiro da sociedade moderna”.
A professora Claúdia de Lima Marques2, ensina que “a
publicidade abusiva é, em resumo, a publicidade antiética, que fere a vulnerabilidade
do consumidor, que fere valores sociais básicos, que fere a própria sociedade como um
todo”.
Diritto privato dei consumi, p. 123 apud BENJAMIN, Antônio Herman V. Manual de Direito do Consumidor/ Antônio
Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa – 4ª Ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, pag. 240
2 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Cláudia de Lima Marques, Antônio Herman V.
Benjamin, Bruno Miragem – 3ª Ed. São Paulo: Ed. RT, 2010, p.738.
1
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Sendo assim, a abusividade se verifica na utilização de
um personagem que chama a atenção do público infantil, pois é um palhaço, que tem
em seu nome explícita referência à marca do restaurante de fast food McDonalds,
bem como vestes com o símbolo e cores relacionadas à rede e que se dirige até
escolas para, supostamente, levar conteúdo educativo, como respeito ao meio
ambiente, valorização da amizade e da vida ativa e dicas de bons hábitos, como se
isso fosse uma salutar providência, sem, contudo, se atentar às implicações na
formação dessa criança exposta a esse tipo de ação mercadológica disfarçada de
ação educacional.
Por certo, se verifica que a mencionada atividade, com
simulado conteúdo instrutivo destinado diretamente ao público infantil praticada
pela Requerida, também pode se caracterizar como espécie de publicidade abusiva,
conforme dispositivo do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva.
(...)
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à
violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite
experiência

da

deficiência

da

criança,

de

julgamento

desrespeita

e

valores

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor
a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança”.
Nesse sentido, o disposto no artigo 37, incisos III e IV, do
CONAR (Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária), bem como o artigo
1º, §1º e artigo 2º, incisos I, II, V, §§ 1º e 2º, da Resolução 163/2014 do CONANDA
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(Conselho Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente), respectivamente, in
verbis:
“Artigo 37 - Os esforços de pais, educadores,
autoridades

e

da

comunidade

devem

encontrar na publicidade fator coadjuvante na
formação

de

consumidores

cidadãos
conscientes.

responsáveis
Diante

de

e
tal

perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo
imperativo de consumo diretamente à criança.
(...)
III

-

Este

Código

merchandising

ou

condena

a

publicidade

ação

de

indireta

contratada que empregue crianças, elementos
do universo infantil ou outros artifícios com a
deliberada finalidade de captar a atenção
desse público específico, qualquer que seja o
veículo utilizado.
IV - Nos conteúdos segmentados, criados,
produzidos ou programados especificamente
para o público infantil, qualquer que seja o
veículo utilizado, a publicidade de produtos e
serviços destinados exclusivamente a esse
público estará restrita aos intervalos e espaços
comerciais.”;
“Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre a
abusividade

do

direcionamento

de

publicidade e de comunicação mercadológica
à criança e ao adolescente, em conformidade
com a política nacional de atendimento da criança
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e do adolescente prevista nos arts. 86 e 87, incisos
I, III, V, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990.
§ 1º - Por 'comunicação mercadológica'
entende-se toda e qualquer atividade de
comunicação comercial, inclusive publicidade,
para a divulgação de produtos, serviços, marcas
e empresas independentemente do suporte, da
mídia ou do meio utilizado.
Art. 2º - Considera-se abusiva, em razão da
política nacional de atendimento da criança e do
adolescente, a prática do direcionamento de
publicidade e de comunicação mercadológica
à criança, com a intenção de persuadi-la para o
consumo de qualquer produto ou serviço e
utilizando-se, dentre outros, dos seguintes
aspectos:
I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso
de cores;
II - trilhas sonoras de músicas infantis ou
cantadas por vozes de criança;
(...)
V - personagens ou apresentadores infantis;
§ 1º - O disposto no caput se aplica à
publicidade e à comunicação mercadológica
realizada, dentre outros meios e lugares, em
eventos, espaços públicos, páginas de internet,
canais televisivos, em qualquer horário, por meio
de qualquer suporte ou mídia, seja de produtos
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ou serviços relacionados à infância ou
relacionados ao público adolescente e adulto.
§ 2º - Considera-se abusiva a publicidade e
comunicação mercadológica no interior de
creches e das instituições escolares da
educação infantil e fundamental, inclusive em
seus uniformes escolares ou materiais didáticos”.
(Grifos nossos).
Importante caracterizar que criança, enquanto sujeito
em especial formação, merece tratamento destacado conforme pressuposto
estabelecido pela própria Constituição Federal, quando sua exposição à publicidade
em geral, não se pode dissociar da ideia central, que é sua proteção integral.
“A noção de que o consumidor é soberano no mercado e
que a publicidade nada mais representa que um auxílio no seu
processo decisório racional simplesmente não se aplica às
crianças, jovens demais para compreenderem o caráter
necessariamente parcial da mensagem publicitária. Em
consequência, qualquer publicidade dirigida à criança abaixo de
certa idade não deixa de ter um enorme potencial abusivo. A
utilização de crianças em publicidades é uma realidade em nosso
país”.3 (grifos nossos)
Consequentemente, é primordial reconhecer que o
modo como a ação mercadológica se apresenta, dadas suas características, deve ser,

3

Idem, p. 260
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portanto, tratada como publicidade (abusiva), daí decorrendo seus efeitos previstos
no ordenamento jurídico vigente.

VI. TUTELA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO
MERCADO DE CONSUMO.
Nos termos do artigo 3º do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é sabido que: “
(...) gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidade, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade.”
O tratamento dispensado à criança e ao adolescente no
mercado de consumo merece atenção especial, especialmente no que tange à
publicidade direcionada ao público infanto-juvenil, de forma que não poderia ser
diferente.
Seguindo tal entendimento, o ilustre doutrinador
Antônio Herman V. Benjamin nos traz a distinção entre vulnerabilidade e
hipossuficiência:
“Não custa relembrar que são distintos os conceitos de
vulnerabilidade e de hipossuficiência. Vulnerável é todo o
consumidor,

‘ope

legis’.

Hipossuficientes

são

certos

consumidores ou certas categorias de consumidores, como
os idosos, as crianças, os índios, os doentes, os rurícolas, os
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moradores da periferia. Percebe-se, por conseguinte, que a
hipossuficiência é um ‘plus’ em relação à vulnerabilidade.
Esta é aferida objetivamente. Aquela, mediante um critério
subjetivo, consumidor a consumidor, ou grupo de consumidores
a grupo de consumidores. [...]
O Código menciona, expressamente, a questão da
publicidade que envolva a criança como um daquelas a merecer
atenção especial. É em função do reconhecimento dessa
vulnerabilidade exacerbada (hipossuficiência, então) que alguns
parâmetros especiais devem ser traçados.
Assim, tal modalidade publicitária não pode exortar
diretamente a criança a comprar um produto ou serviço;
não deve encorajar a criança a persuadir seus pais ou
qualquer outro adulto a adquirir produtos e serviços; não
pode explorar a confiança especial que a criança tem em
seus pais, professores etc., as crianças que aparecem em
anúncios não podem se comportar de modo inconsistente
com o comportamento natural de outras da mesma idade”
(Idem, p. 259/260, g.n.).
Em assim sendo, considerando que é dever de todos
prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos especiais e específicos da
criança e do adolescente, temos que tal regulamentação publicitária também deve
nortear a conduta da Requerida na promoção de seus serviços, respeitando-se, no
mínimo, a previsão contida nos artigos 29, 36 e 39, IV, todos do Código de Defesa de
Consumidor, respectivamente, in verbis:
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“Art. 29 - Para os fins deste Capítulo e do seguinte,
equiparam-se aos consumidores todas as
pessoas determináveis ou não, expostas às
práticas nele previstas.
Art. 36 - A publicidade deve ser veiculada de tal
forma

que

o

consumidor,

fácil

e

imediatamente, a identifique como tal.
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”. (g.n.).
Resta, portanto, evidente a publicidade abusiva
perpetrada pela Requerida ao levar às instituições de ensino ação mercadológica
ocultada por meio de atividade de cunho supostamente educacional, uma vez que
induz a erro os consumidores infantis, aproveitando-se de sua deficiência de
julgamento e experiência, sendo que tal conduta é terminantemente vedada pelos já
mencionados artigos 36, 37, parágrafo 2º e 39, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
No tocante a essa questão, oportuno transcrever a
ementa, bem como trechos dos votos dos Excelentíssimos Ministros do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Sr. Humberto Martins e Sra. Assusete
Magalhães, proferidos no julgamento histórico do Recurso Especial Nº
1.558.086 – SP, que proibiu a publicidade dirigida às crianças:
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“

‘PROCESSUAL

CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO

CIVIL.
AÇÃO

DO

FUNDAMENTAÇÃO
284/STF.

ART.

DIREITO
CIVIL

PÚBLICA.

535

DO

DEFICIENTE.

PUBLICIDADE

DE

DO
CPC.

SÚMULA

ALIMENTOS

DIRIGIDA À CRIANÇA. ABUSIVIDADE. VENDA
CASADA CARACTERIZADA. ARTS. 37, § 2º, E 39, I,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Não prospera a alegada violação do art. 535 do
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente
sua fundamentação. Assim, aplica-se ao caso,
mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF.
2. A hipótese dos autos caracteriza publicidade
duplamente abusiva. Primeiro, por se tratar de
anúncio ou promoção de venda de alimentos
direcionada, direta ou indiretamente, às
crianças. Segundo, pela evidente "venda casada",
ilícita em negócio jurídico entre adultos e, com
maior razão, em contexto de marketing que
utiliza ou manipula o universo lúdico infantil
(art. 39, I, do CDC).
3. In casu, está configurada a venda casada, uma
vez que, para adquirir/comprar o relógio, seria
necessário que o consumidor comprasse também
5 (cinco) produtos da linha "Gulosos". Recurso
especial improvido’;
‘É abusivo o marketing (publicidade ou
promoção de venda) de alimentos dirigido,
direta ou indiretamente, às crianças. A decisão
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de compra e consumo de gêneros alimentícios,
sobretudo em época de crise de obesidade, deve
residir com os pais. Daí a ilegalidade, por
abusivas, de campanhas publicitárias de fundo
comercial que utilizem ou manipulem o
universo lúdico infantil (art. 37, § 2º, do Código
de Defesa do Consumidor). – [O Exmo. Sr.
Ministro Humberto Martins (Relator) ];
‘Penso eu que, nessa hipótese fática, a situação é
ainda mais grave, por ter, como público alvo, a
criança, que, como bem colocado no memorial
que me foi encaminhado pelo amicus curiae, tem
seu discernimento incompleto, mas que, por
outro lado, tem uma enorme capacidade de
convencimento
responsáveis
aquisição

sobre
ou

os

familiares,

daqueles

produtos

seus

pais,

voltada
que

à
lhe

interessam’. (A Exma. Sra. Ministra Assusete
Magalhães).”
(STJ - REsp: 1558086 SP 2015/0061578-0,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 15/04/2016) - (g.n.).
Assim, considerando que a ação “O SHOW DO RONALD
MCDONALD” é potencialmente capaz de causar danos ao seu público-alvo por não
oferecer o conteúdo que dela legitimamente se espera, eis que passível de afetar o
saudável desenvolvimento infantil, nítida está a obrigação da Requerida em
proceder a sua imediata interrupção no mercado de consumo, cessando, assim, a
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apresentação direta a consumidores, dentro das escolas, bem como em espaços
públicos.
Frise-se, ainda, que tal medida é de suma importância
diante da constatação de que tal ação foi praticada no interior de vários
estabelecimentos de ensino diferentes, para crianças em sua mais tenra idade,
apresentando inúmeras referências à marca McDonald’s, consoante se extrai das
seguintes imagens:
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Imagens

Imagem

retiradas

“http://www.colegioaugustoribeiro.com.br/?m=201509”

retirada

visita.html (acessado em 31/10/2016, às 15:06).
do

(acessado

do

http://educajau.blogspot.com.br/2011/10/palhaco-ronald-mcdonald-fazsite
em

31/10/2016, às 15:02);

site
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Imagens

retiradas,

http://crechetiamaura.blogspot.com.br/

respectivamente

dos

sites

e
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http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2013/10/09/mcdonald%C2%B4s-visita-creches-epais-temem-influencia-nos-habitos-alimentares/ (acessados em 31/10/2016, às 15:09).

Desta feita, de rigor a imediata descontinuação de todas
as apresentações do palhaço representante da marca McDonald’s, seja em espaços
públicos ou instituições de ensino, haja vista que tal ação é direcionada de forma
incisiva ao público infantil, que é incapaz de identificar a publicidade contida por
trás de um suposto conteúdo educacional que se aproveita de elementos lúdicos do
universo infantil para captar a atenção do mencionado público, bem como, para,
eventualmente, fidelizar desde muito cedo novos clientes à rede de restaurantes ora
Requerida.
VII.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No que tange à aplicação do instituto da inversão do
ônus da prova em favor dos consumidores, é importante tecer as seguintes
considerações.
O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º,
inciso VIII, prevê ser direito básico do consumidor “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 experiências”.
A hipossuficiência do consumidor não pode ser
analisada apenas sob o enfoque econômico ou jurídico; ela também se reflete na
dificuldade de a parte obter informações necessárias a respeito do tema que é
discutido.
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Nesse sentido, conforme as lições de Carlos Roberto
Barbosa Moreira, a inversão do ônus da prova pode ser determinada ex officio:
"A

inversão

poderá

ser

determinada

tanto

a

requerimento da parte como ex officio; tratando-se de
um dos "direitos básicos do consumidor", e sendo o
diploma composto de normas de ordem pública (art.
1o), deve-se entender que a medida independe da
iniciativa

do

interessado

requerê-la.

Aliás,

a

interpretação em sentido oposto levaria ao absurdo de
fazer crer que o Código inovador em tantos passos, pela
outorga de novos e expressivos poderes ao Juiz, teria, no
particular, andado em marcha ré" (Notas sobre a
inversão do ônus da prova em benefício do consumidor,
Doutrina, v. 1, Rio de Janeiro, ID- Instituto de Direito,
1996, p. 300).
O sistema processual coletivo é composto pela Lei da
Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e pelo Código de Defesa do Consumidor.
Tratando-se de um mecanismo processual, a inversão
do ônus da prova é aplicável às demandas coletivas por força do chamado “diálogo
das fontes”, prática que permite a integração coerente dessas normas.
Não obstante isso, também é aplicável o princípio da
inversão do ônus da prova em matéria publicitária que, por sua vez, retrata uma
visão diferenciada da inversão geral trazida na parte introdutória do Código.

Este documento foi protocolado em 24/11/2016 às 15:09, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e ADRIANA VINHAS BUENO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1127739-71.2016.8.26.0100 e código 294CC61.

fls. 25

Com efeito, prescreve o artigo 38 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção
da informação ou comunicação publicitária cabe a
quem as patrocina”.
Para essa distinção, vale colacionar, mais uma vez os
ensinamentos de Herman Benjamin e Cláudia de Lima Marques:
“A inversão aqui prevista, ao contrário daquela fixada no
art. 6º, VIII, não está na esfera de discricionariedade do juiz. É obrigatória. Refere-se a
dois aspectos da publicidade: a veracidade e a correção.
A veracidade tem a ver com a prova de adequação ao
princípio da veracidade. A correção, diversamente, abrange, a um só tempo, os
princípios da não abusividade, da identificação da mensagem publicitária e da
transparência da fundamentação publicitária.4
Analisando o princípio ora comentado, os eminetes
doutrinadores concluem: “Ao fornecedor é lícito fazer prova exoneratória quanto ao
caráter enganoso ou abusivo de sua comunicação publicitária. Mas, como já
demonstramos, uma vez que a publicidade seja considerada desconforme, não pode
ele se exonerar provando que agiu de boa-fé. Esta, mostramos, é irrelevante na
sua responsabilização civil”.5 (grifo nosso)
A jurisprudência consolidou o entendimento de que o
art. 38 do CDC inverte ope legis o ônus da prova. O fornecedor não pode se beneficiar

BENJAMIN, Antônio Herman V. Manual de Direito do Consumidor/ Antônio Herman V. Benjamin, Claudia
Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa – 4ª Ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, pag. 261
5 Idem, p. 261
4
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de “não provar” a excludente. O ônus da prova da veracidade e correção da
informação ou comunicação publicitária cabe a quem patrocina, e, não obstante não
sejam obrigadas a produzir provas contra si, não podem se beneficiar de sua
omissão.
Além disso, o titular da ação coletiva, assim como o
Ministério Público, no caso de demanda consumerista, também faz jus a inversão
geral do ônus da prova, conforme sedimentado pelo próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no entendimento de que o Ministério Público,
no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do
ônus da prova. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe
18/05/2012).
Isso se justifica, pois, assim como o Ministério Público, a
Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, detém
legitimidade ativa para as ações coletivas e detém, também, atribuição institucional
de tutelar o consumidor.
“(...) a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc.
VIII do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos,
coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -
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independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.
Precedentes”.6
Nesse sentido:
'CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC.
POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em
ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia
a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público.
2. Deveras, 'a defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas' - a qual deverá sempre ser
facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da
prova - 'poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo' (art. 81 do CDC).
3. Recurso especial improvido'
(STJ, REsp 951.785⁄RS, Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe 18.2.2011).
Portanto, a inversão do ônus da prova é medida que se
impõe na tutela coletiva dos direitos dos consumidores, onde a Defensoria Pública
defende, tão-somente, em nome próprio um interesse alheio, atuando, pois, como
substituta processual.
VIII.

6

DOS DANOS MORAIS COLETIVOS E SOCIAIS

REsp 1.253.672⁄RS, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 9.8.2011
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A demonstração da publicidade abusiva da ação
mercadológica “O SHOW DO RONALD MCDONALD” praticada pela Requerida é um
desserviço à sociedade de consumo, que se vê afetada com uma conduta ilegítima,
ilegal e contínua, com potencial de induzir em erro um incontável número de
consumidores infantis, hipossuficientes e vulneráveis de forma presumida
pelo próprio ordenamento jurídico e sujeitos a proteção especial prevista na
Constituição Federal.
Portanto, restou caracterizada a prática de ato ilícito,
contrário ao ordenamento jurídico, que gerou uma publicidade abusiva, pelos
fundamentos já esposados, causando dano difundido na sociedade, já que não se
pode afirmar a quantidade de pessoas que foram expostas a prática comercial da
Requerida (o que se denota da própria essência do direito ou interesse difuso).
O dano moral coletivo que aqui se trata é
modalidade de dano in re ipsa, não se exigindo a prova do dano efetivo, motivo
pelo qual resta patente o dever da Requerida de reparar a lesão suportada pelos
consumidores infantis em decorrência da publicidade abusiva contida na ação “O
SHOW DO RONALD MCDONALD”.
Destacam-se abaixo ainda alguns precedentes sobre a
existência de dano moral coletivo em publicidades abusivas:
“AÇÃO

COLETIVA

DE

CONSUMO.

PROPAGANDA

ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
DIVULGAÇÃO

DE

SENTENÇA

CONDENATÓRIA

AOS

CONSUMIDORES. CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS
DEMONSTRAM

QUE

OS

CONSUMIDORES

ERAM

SELECIONADOS DE ACORDO COM AS SUAS CONDIÇÕES
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ECONÔMICAS PARA ADQUIRIR OS PRODUTOS E SERVIÇOS
OFERECIDOS PELOS DEMANDADOS, CARACTERIZANDO-SE A
PUBLICIDADE ENGANOSA PORQUANTO AS PESSOAS FORAM
ATRAÍDAS SOB A PROMESSA DE UM PRÊMIO QUE NA
REALIDADE NÃO EXISTIA. ASSIM, DEVE SER OPORTUNIZADA
A TODOS OS CONSUMIDORES DE UM MODO GERAL A CIÊNCIA
ACERCA DA DEMANDA, BEM COMO DA SENTENÇA A FIM DE
QUE

OS

INTERESSADOS

ENTENDEREM

DEVIDOS.

BUSQUEM
POSSÍVEL

DIREITOS
A

FIXAÇÃO

QUE
DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO JÁ
QUE HOUVE UM ABALO AO PATRIMÔNIO MORAL DA
COLETIVIDADE, EXISTINDO PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
LESÃO

E

PREJUÍZO

DIANTE

DA

OCORRÊNCIA

DE

PROPAGANDA ENGANOSA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO DOS RÉUS.” (Apelação Cível Nº 70033999780,
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 27/01/2011, g.n.);
AÇÃO

COLETIVA

APRESENTAVA

COMO

CONSUMIDOR,

EMBORA

DE

CONSUMO.

ENTIDADE
SEM

DE

RÉ

QUE

DEFESA

REGISTRO

SE
DO

REGULAR.

UTILIZAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL
COLETIVO

EVIDENCIADO.

DERAM

PROVIMENTO

AO

RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
DOS RÉUS.” (Apelação Cível Nº 70032241317, Décima Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine
Harzheim Macedo, Julgado em 03/12/2009);
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A existência dessa modalidade de dano e sua
reparabilidade é bem definida pela doutrina nas palavras de Carlos Alberto Bittar
Filho7:
“Com supedâneo, assim, em todos os argumentos
levantados, chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo é a injusta lesão da
esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um
determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, estáse fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade
(maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente
injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se
feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano
moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se
responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa)
No caso em tela, a conduta da Requerida, em manter
apresentações regulares do palhaço símbolo da marca, com intuito de atingir um
número maior de consumidores infanto-juvenis com uso de elementos lúdicos,
cores chamativas e o próprio personagem “Ronald McDonald”, que favorece a
associação com alimentos pobres em nutrientes e que contribuem para a obesidade
infantil, estabelece uma conduta ilícita, reprovável e, portanto, indenizável, do ponto
de vista coletivo.
A

irreparabilidade

a

conduta,

ainda

que

coletivamente, mostrar-se-ia um grande contrassenso, já que a coletividade
ficaria sem uma justa reparação pela conduta da Requerida.

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro . Jus Navigandi,
Teresina, ano 9, n. 559, 17 jan. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6183>.
Acesso em: 04 jun. 2007
7
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A conduta da Requerida aproxima-se muito de um
conceito de dano social, cuja linha de diferenciação do dano moral coletivo
extrapatrimonial é por demais tênue, para não dizer similar.
O dano social é aquele que repercute socialmente,
podendo gerar prejuízos de ordem patrimonial ou imaterial aos membros da
coletividade. Há um rebaixamento moral, uma perda de qualidade de vida. O dano
social está caracterizado, por exemplo, nas condutas socialmente reprováveis, que
fazem mal ao coletivo, movidas pelo intuito egoísta.8
Por certo, a responsabilidade civil possui uma função
social, devendo ser vista conforme os objetivos que a indenização assume no meio
social, sem com isso, olvidar que a responsabilidade civil, no caso de lesão à
coletividade, atua em perfeita simbiose com a proteção da dignidade da pessoa
humana, princípio fundamental da República9, notadamente, das crianças enquanto
sujeito de proteção especial e integral10.
Diante do exposto, é indubitável que a conduta merece
uma justa reparação, cujo valor deverá ser mensurado por V. Exa, consoante a
conduta socialmente reprovável e a natureza sancionadora da responsabilidade
civil.
Para

isso,

valendo-se

da

regra

geral

para

arbitramento da reparação por danos extrapatrimoniais, deve-se levar em
8 Cf. Flávio Tartuce. Reflexões sobre o dano social. Disponível em http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3537#_ftnref35. Acessado em 24.1.2013
9
CF/88 Art. 1º, inciso III
10
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
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consideração o dano, sua extensão, bem como, a capacidade econômica da
empresa, de modo a coibir novas práticas que venham a colocar em risco os
consumidores, numa volição estritamente econômica em detrimento da
segurança e qualidade dos produtos postos no mercado de consumo.
Assim, ciente do prudente senso de V. Exa, sabedor
que o arbitramento judicial ponderará tais elementos, de rigor observar que
o capital social declarado pela Requerida na JUCESP é de R$ 376.751.741,00
(Trezentos E Setenta E Seis Milhões, Setecentos E Cinquenta E Um Mil, Setecentos E Quarenta E
Um Reais)11.
Dessa forma, a capacidade da empresa, de um
enorme porte, não deve ser desprestigiada quando do arbitramento da
indenização, consequentemente, a sua fixação pelos danos morais coletivos e
sociais deverá ser, não inferior a R$ 1.883.758,70 (um milhão oitocentos de
oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) – O
EQUIVALENTE A SOMENTE 0,5% DO CAPITAL SOCIAL DECLARADO DA
EMPRESA - haja vista que a condenação a ser arbitrada deverá ser de caráter
educacional à Requerida para que a prática ora questionada não venha a ser
reiterada.
IX.

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA

Dos argumentos fáticos e jurídicos acima explicitados,
impõe-se no caso em tela a concessão de tutela provisória de urgência
antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, eis que
presentes todos os requisitos necessários para tanto (artigo 84, §§ 3º e 4º do Código
de Defesa do Consumidor).
11

Tal
valor
pode
ser
verificado
no
seguinte
“https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx?nire=35212365354&idproduto=”

link
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Por certo, as provas documentais que instruem a
presente demanda coletiva demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora).
O fumus boni iuris configura-se, in casu, pela
confirmação de que a ação mercadológica “O SHOW DO RONALD MCDONALD”
apresenta abusividade na forma em que é colocada em prática, revelando-se
totalmente inadequada ao fim a que, supostamente, se destina.
O periculum in mora, por sua vez, persiste na
manutenção da prática e publicidade abusiva advinda do conteúdo da
mencionada ação promovida pela Requerida, potencialmente capaz de
induzir o consumidor infantil a se comportar de forma prejudicial ou perigosa
a sua saúde, já que é diretamente alusiva aos alimentos vendidos pela rede
McDonald’s.
À vista disso, requer-se liminarmente e inaudita
altera parte, a proibição da realização da ação mercadológica “O SHOW DO
RONALD MCDONALD”, inclusive imputando à Requerida a responsabilidade de:
(i)

não realizá-la em creches e ambientes escolares
destinados, ainda que não exclusivamente, ao
ensino infantil e fundamental, sob pena de multa
diária não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) a cada evento realizado; e de

(ii)

não promover a referida ação no site da rede, sob
pena de multa diária não inferior à R$ 10.000,00
(dez mil reais);
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(iii)

ademais, requer sejam determinadas, de ofício e
nos termos dos artigos 1º e 84, caput e § 5º, do
Código de Defesa do Consumidor, quaisquer
outras medidas que, em substituição ou em
complemento as aqui pleiteadas, assegurem o
resultado prático da demanda.

X.

DO PEDIDO

Pelo exposto, serve a presente para requerer a Vossa
Excelência:
a) a concessão liminar da tutela pretendida, inaudita
altera parte, nos termos do art. 84 e seus parágrafos do CDC, para o fim de vedar a
realização da ação mercadológica “O SHOW DO RONALD MCDONALD”, inclusive
imputando à Requerida a responsabilidade de (i) não realizá-la em creches e
ambientes escolares destinados, ainda que não exclusivamente, ao ensino infantil e
fundamental sob pena de multa diária não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
a cada evento realizado, e de (ii) não promover a referida ação no site da rede, sob
pena de multa diária não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais, bem como sejam
determinadas, de ofício e nos termos dos artigos 1º e 84, caput e § 5º, do Código de
Defesa do Consumidor, além de quaisquer outras medidas que, em substituição ou
em complemento as aqui pleiteadas, assegurem o resultado prático da demanda;
b) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e
outros encargos, a teor do que dispõem os artigos 18 da Lei nº 7.347/85 e 87 da Lei
nº 8.078/90;
c) a citação da Requerida para, se assim quiser,
apresentar defesa, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia;
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d) A intimação do Douto representante do Ministério
Público para que acompanhe o feito, nos termos do art. 5º, parágrafo 1º da Lei da
Ação Civil Pública (lei nº 7.347/85);
d) a inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos
6º, inciso VIII, e 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor;
e) a procedência do pedido inicial, confirmando os
efeitos da antecipação da tutela pretendida, para o fim de proibir a realização da
ação mercadológica “O SHOW DO RONALD MCDONALD”, determinando-se à
Requerida que (i) se abstenha de realizar novas apresentações em ambientes
escolares destinados, ainda que não exclusivamente, ao ensino infantil e
fundamental, (ii) proceda à imediata retirada da divulgação da referida ação no site
“McDonald’s Brasil”, bem como de todos os outros meios de comunicação;
f) a condenação da Requerida no pagamento de
indenização por danos morais coletivos e sociais no importe mínimo de
1.883.758,70 (um milhão oitocentos de oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e
oito reais e setenta centavos) – equivalente a 0,5% DO CAPITAL SOCIAL
DECLARADO DA EMPRESA;
g) a condenação da Requerida no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no percentual máximo previsto em lei em
favor do Fundo da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - FUNDEPE;
h) seja publicado o edital a que se refere o artigo 94 do
Código de Defesa do Consumidor;
i) sejam as intimações realizadas pessoalmente e
mediante a entrega dos autos com vista ao Núcleo de Defesa do Consumidor
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da Defensoria Pública – NUDECON, situado na Rua Boa Vista, n.º 103, 7º andar,
Centro, São Paulo/SP.
Por fim, sem prejuízo do pedido de inversão do ônus da
prova, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pelo depoimento pessoal da representante legal da Requerida, sob
pena de confesso, expedição de ofícios, documentos, estudo psicossocial, e outros
que se fizerem necessários ao fiel deslinde do feito.
Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
São Paulo, 24 de novembro de 2016.

RODRIGO SERRA PEREIRA
Defensor Público
Coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor
ADRIANA VINHAS BUENO
Defensora Pública
Coordenadora Auxiliar do Núcleo de Defesa do Consumidor
ALVIMAR VIRGÍLIO DE ALMEIDA
Defensor Público
CAROLINA TIVERON DOS SANTOS
Defensora Pública
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