
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Cumulativa de Nova Venécia 

Rua Salvador Cardoso, nº 106, centro – 29.830-000 – Nova Venécia - ES - Tel: 27.3752.4400 — www.mpes.gov.br 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES 

 

"[...] É que interessa ao direito e à sociedade que o relacionamento entre os entes 

que contracenam no orbe jurídico se mantenha dentro dos padrões normais de 

equilíbrio e respeito mútuo. Assim, em hipóteses de lesão, cabe ao agente suportar 

as consequências de sua atuação, desestimulando-se, com a atribuição de pesadas 

indenizações, atos ilícitos tendentes a afetar os referidos aspectos da personalidade 

humana. 

(Carlos Alberto Bittar)."  

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em defesa dos 

interesses difusos e coletivos dos consumidores de Nova Venécia/ES, por seu Promotor de 

Justiça in fine assinado, com supedâneo na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, Lei nº 7.347/85, Lei nº 8.625/93, Lei nº 8.078/90 e, ainda, com base em Notícia de Fato 

MPES nº 2017.0022.0041-13, que segue em anexo, vem perante Vossa Excelência ajuizar a 

presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DA EVIDÊNCIA 

 

em face de IZABELA BASTOS DE PERUCHI, brasileiro casada, médica, inscrita no CPF 

sob o nº      , RG       , nascida aos       , residente na       , Nova Venécia/ES, e VICTOR 

BASTOS DE PERUCHI, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CPF sob o nº       , RG          

, residente na         , Nova Venécia, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 
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1. DOS FATOS 

Chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça com atribuições para defesa do 

consumidor desta Comarca, através de documentação enviada pela Promotoria de Justiça com 

atribuições na seara criminal, que os médicos demandados estariam utilizando título de 

médico especialista em seus meios de publicidades sem possuírem qualificação para tal, em 

total desacordo com a resolução 1974/2011 do CFM. 

No intuito de apurar tal irregularidade fora instaurado procedimento Notícia de Fato MPES nº 

2017.0022.0041-13, o qual foi instruído com cópias do Inquérito Policial nº 127/2016, 

relatório da sindicância 132/2014 2ª Câmara Ética CRM-ES e da ação penal nº 0000104-

83.2017.8.08.0038, colacionando todas as informações necessárias ao esclarecimento dos 

fatos, havendo provas robustas da veiculação da propaganda que induz os consumidores a 

conclusões errôneas no que tange a especialidade médica de Izabela e Victor. 

Como se vê, os demandados atuavam seu mister na Clínica São Marcos e possuem cartão de 

visitas no qual contém as expressões “dermatologia e medicina estética”. Contudo os 

médicos não possuíam registro de qualificação de especialista em dermatologia, o que 

caracteriza a publicidade enganosa, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Assim, ante a flagrante irregularidade consistente em propaganda enganosa que macula os 

direitos dos consumidores, faz-se necessário o ajuizamento da presente Ação Civil Pública. 

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Mister destacar que a presente ação visa a defesa de interesses difusos e coletivos, a qual 

nossa Carta Política atribuiu plenos poderes ao Órgão Ministerial, senão vejamos: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

[...]. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

[...]; 
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos; 

[...]. 

Em respeito e cumprimento ao preconizado na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 está o Código de Defesa do Consumidor que em seu artigo 82 estabelece que o 

Ministério Público possui legitimidade para a defesa judicial de interesses difusos, coletivos 

ou individuais homogêneos. 

Em abono desse entendimento, encontra-se o magistério do eminente Nélson Nery Júnior, um 

dos redatores do Código de Defesa do Consumidor, assim vazada: 

É difuso o direito ou interesse que atinge número indeterminado de pessoas, ligadas 

por relação meramente factual, enquanto seriam coletivos aqueloutros interesses e 

direitos pertencentes a um grupo ou categoria de pessoas determináveis, ligadas 

por uma mesma relação jurídica base. Assim, a indeterminação dos titulares seria a 

característica básica dos interesses difusos, enquanto que a determinabilidade 

acusaria de coletivo o direito ou interesse. Ambos seriam de natureza indivisível1 

Tais interesses estariam hospedados no universo de consumidores que foram e que poderão 

vir a ser lesados pela exposição à publicidade enganosa perpetrada pelos demandados que, 

conforme se vê da cópia do cartão de visitas acostado à Notícia de Fato em anexo, se 

apresentam como dermatologistas, ainda que não possuem especialização na referida área. 

Assim, claro está o interesse social que justifica a atuação do Ministério Público. 

Nesse sentido, pode ser citada jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de 

Justiça de Mina Gerais: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS COLETIVOS, INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS E DIFUSOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. O Ministério Público é parte 

legítima para ajuizar ação coletiva de proteção ao consumidor, inclusive para 

tutela de interesses e direitos coletivos e individuais homogêneos. (AGA 253686/SP, 

4a Turma, DJ 05/06/2000, pág. 176). 

                                                        
1 Processo Civil no Código de Defesa do Consumidor, em Revista de Processo, nº 61, janeiro-março de 1991, pp. 

25-26. 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO CONTRA SUPERMERCADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PROPAGANDA 

ENGANOSA. ASTREINTE. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

EM FAVOR DO MP. SENTENÇA MANTIDA. I - O Ministério Público tem interesse 

de agir e legitimidade para propor ação civil pública, na qual se busca a proteção 

da tutela de interesses difusos de consumidores, visando coibir a prática de 

publicidade enganosa. II - A veiculação de anúncios publicitários, inteira ou 

parcialmente falsos ou reticenciosos, por parte de empresa, com o objetivo de 

embair seus clientes, induzindo-os a consumirem mais os produtos colocados à 

venda, constitui publicidade enganosa e deve ser coibida por meio de medidas 

protetivas dos direitos dos consumidores. III - Em ações de obrigação de fazer e 

não fazer é permitida, na sentença, a estipulação de multa (astreinte), a qual deve 

ser fixada como forma de garantir o cumprimento da ordem judicial. lV - É vedado 

aos membros do Ministério Público, a teor das normas insculpidas nos artigos 128, 

§ 5º, II, "a", da CF, e 44, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério 

Público), receber honorários advocatícios, a qualquer título e sob qualquer 

pretexto, já tendo sido reconhecido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça a 

inconstitucionalidade do art. 2º, VI, da Lei Estadual n. 1.861/1998 que os admitem 

com a finalidade de constituir fonte de receita do Fundo Especial de Apoio e 

Desenvolvimento da instituição. (TJ-MS; AC-Or 2007.007248-0/0000-00; Campo 

Grande; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJEMS 

14/10/2009; Pág. 47) 

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

3.1. Da violação aos preceitos legais 

A Constituição Federal trouxe em seu bojo a necessidade de criar-se uma política nacional 

eficaz de defesa do consumidor, nos termos dos artigos 5º, inciso XXXII; 24, inciso VIII; 150, 

§5º e art. 170, inciso V. 

O Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Política de 1988 determinou em 

seu artigo 48 a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veio a ser 

contemplado pela Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Consolidou-se, assim, um moderno 

sistema de defesa do consumidor e proteção das relações de consumo. 
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Da mesma forma, a legislação infraconstitucional tratou de garantir a proteção ao consumidor 

como depreende-se da Lei nº 7.347/85 (artigo 1º, incisos II, IV e artigo 21), Lei nº 8.625/93 

(artigo 25, inciso IV, alínea “a”) e Lei nº 8.078/90. 

A previsão constitucional de uma política nacional de proteção de defesa do consumidor, nas 

palavras de Uadi Lammêgo Bulos, atendeu as reivindicações da sociedade civil: 

Diversos apelos solicitaram a inclusão da matéria no rol dos incisos que integram o 

art. 5º da Constituição de 1988. Alegava-se a insuficiência dos instrumentos 

clássicos de garantia de direitos, cujo desempenho, sedimentado numa realidade 

ultrapassada, não se apresentava como suficiente para a tutela dos direitos 

metaindividuais (coletivos e difusos) e dos individuais homogêneos. 

Considerando os inúmeros reclamos, a temática integrou os direitos fundamentais, 

elevando os consumidores ao posto de receptores das liberdades públicas (art. 5º, 

inciso XXXIII), ao lado do capítulo referente aos princípios gerais da atividade 

econômica (art. 170, V). 

(...)Realmente, a vida moderna das sociedades de massa e de consumo, nas quais o 

ter substitui, quase sempre, o ser, a preocupação preponderante é o lucro, a 

riqueza, o aumento do patrimônio. Nisso, afloram com maior frequência os 

problemas econômicos, que repercutem nas relações de consumo.2 

Assim, adveio ao ordenamento jurídico pátrio o Código de Defesa do Consumidor, o qual, 

proíbe taxativamente toda e qualquer publicidade enganosa, esclarecendo o que esta 

caracteriza, conforme o artigo 37, §1º, do referido Diploma legal, que dispõe: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços. 

 [...]. 

                                                        
2 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 10ª edição revista, atualizada e reformulada até a 

Emenda Constitucional nº 70/2012. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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O supramencionado artigo do CDC veda a publicidade enganosa, tanto aquela em que a 

mensagem conduz o consumidor a erro por afirmar falsidades (enganosidade por comissão), 

quanto aquela que se ocultam informações essenciais sobre o objeto do anúncio 

(enganosidade por omissão). 

O conjunto probatório colacionado demonstra cabalmente que a publicidade enganosa existiu. 

É imperioso ressaltar que o direito à informação clara e correta, insculpido no art. 31 lei 

8.078/90,  , é parte integrante da fase pré-contratual. É um motivador da escolha por 

determinado profissional, obrigando o fornecedor do serviço conforme artigo 30 do CDC. 

Sobre ofertas publicitárias enganosas, já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECHAÇADA - PUBLICIDADE 

ENGANOSA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA LEI N. 8.078/90 - ATO 

DECISÓRIO COMPOSITIVO DA LIDE CONFIRMADO – APELO INACOLHIDO. 

"A veiculação de propaganda enganosa, capaz de ocasionar danos à sociedade, 

autoriza o órgão ministerial a ajuizar ação civil pública, por envolver interesses 

difusos e coletivos resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se 

tratando, pois, de hipóteses de interesses afetos a determinados grupos de 

pessoas".3 

É o chamado princípio da vinculação publicitária que obriga fornecedores e, se descumprido, 

mutila expectativas dos consumidores. Nesse ensejo, os ensinamentos dos autores do 

anteprojeto do CDC: 

“FUNDAMENTOS ECONÔMICOS E JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL EM MATÉRIA PUBLICITÁRIA – O controle da publicidade pelo Direito não 

é gratuito ou acadêmico, mas tem fundamentos econômicos, jurídicos e éticos. Num 

plano mais elevado, já explicamos anteriormente, a publicidade é parte de um 

universo mais amplo de fenômenos de mercado que são regrados porque afetam 

sujeitos vulneráveis e, por sua própria natureza, apresentam-se como manifestações 

que tendem à insubordinação contra os parâmetros de transparência e de boa-fé 

objetiva, exigências da vida civilizada. 

Mais especificamente, na raiz da força obrigatória da mensagem publicitária, está o 

reconhecimento pelo Direito do poder de influência desse instrumento promocional 

                                                        
3 TJSC, ação cível 97.009259-8, Relator: Des. Francisco Oliveira Filho. da Decisão: 19/10/2000. 
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nas decisões dos consumidores: a publicidade cria expectativas – legítimas – que 

precisam ser protegidas.4 

Sobre o princípio da vinculação da oferta já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE. OFERTA. PRINCÍPIO 

DA VINCULAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR. – O CDC dispõe que toda 

informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação 

com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que 

suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é 

destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como 

integra o contrato que vier a ser celebrado.5 

A informação veiculada não corresponde à realidade. A intenção de enganar está notória 

diante da veiculação de publicidade com os dizeres “dermatologia e medicina estética”, que 

induz um grupo indeterminável de consumidores a crer que os clínicos possuíam o título de 

médico especialista em dermatologia. 

Ainda que seja do entendimento dos demandados que seu material publicitário não motivava 

falsas expectativas, e que na elaboração do mesmo tenham buscado transmitir de forma clara 

e precisa todas as informações sobre o serviço, prescinde-se que exista dolo na conduta, como 

explica Paulo Vasconcellos Jacobina: 

“[...] é indiferente, no campo civil, o elemento subjetivo da conduta, para o 

sancionamento da publicidade enganosa. Assim, sempre que o anúncio for capaz de 

levar o consumidor a erro, mesmo que não tenha sido esta a intenção do 

anunciante, caracterizada está a ilicitude da publicidade, independente de se 

perquirir o dolo ou culpa. O que se exige, para a caracterização do ilícito civil, é a 

potencial capacidade para enganar, ainda que uma minoria significante de 

consumidores.”6 

O diploma legal especial garante ao consumidor direito básicos, que além de poderem ser 

invocados caso violados, devem nortear todas as relações jurídicas consumeristas. Assim o 

art. 6º do Código de Defesa do Consumidor: 

                                                        
4 Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/Ada Pellegrini Grinover... 

[et. al.].7ª ed.- Rio de Janeiro: Forense Universitária,2001, pág. 235. 
5 STJ, REsp 341405 / DF Relatora: Ministra Nancy Andrighi, terceira turma. DJ 28.04.2003, P. 198. 
6 In Publicidade no Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 92. 
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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, 

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

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 

no fornecimento de produtos e serviços; 

[...]. 

A obrigação daí decorrente é extensível a todos que participam da publicidade do serviço, os 

médicos e a Clínica São Marcos, que como se vê na cópia do cartão de visita acostada aos 

autos da Notícia de Fato em anexo, era o local onde os esculápios demandados exerciam seu 

mister. 

A solidariedade decorre da própria lei, notadamente o artigo 19, caput, do CDC: 

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do 

produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu 

conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

[...]. 

Sobre o tema, ensina ilustre ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman de 

Vasconcellos e Benjamin, nos comentários sobre o art. 31 do CDC: 

“[…] Com efeito, já de início podemos dizer que o texto legal não limita ao 

fabricante o dever de informar. Logo, como política geral, entende-se que todos os 

agentes que ofereçam ou apresentem produtos e serviços no mercado têm uma 

obrigação legal, intransferível, de bem informar o consumidor.”7 

3.2. Da ausência de boa-fé objetiva 

                                                        
7 Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/Ada Pellegrini Grinover... 

[et. al.].7ª ed.- Rio de Janeiro: Forense Universitária,2001, pág. 248. 
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Cumpre ressaltar que, todas as relações jurídicas travadas, especialmente as consumeristas, 

devem ser norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva. 

A observância da conduta honesta e leal entre as partes, devendo ser emolduradas pela 

informação e cooperação, com o escopo de que sejam mantidas as legítimas expectativas de 

confiança dos contratantes, não se restringe à proteção contratual strictu sensu, abarca 

também os pré-contratos, formados com a publicidade que tem força vinculativa. 

Através das lentes dessa obrigação anexa é que devemos encarar as relações em que se 

figuram consumidor e fornecedor. O primeiro é, normalmente, mais frágil, devendo, pois, ser 

protegido. Nessa esteira, estabelece o art. 4º, I, do CDC: 

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 transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 

os seguintes princípios:  

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

[...]. 

Partindo dessa premissa, vemos que a boa-fé objetiva atua no sentido de dar harmonia à 

relação, é a confiança em seu sentido puro. Não obstante, os demandados, ao arrepio da lei, 

ferem tal princípio provocando insegurança na relação bem como na publicidade. 

Dessa forma, o cartão de visita dos réus atraem o vulnerável consumidor para, em momento 

posterior, já tendo angariado a atenção deste, passarem a atuar pautados na má-fé. 

3.3. Do direito à informação 

O direito de ser informado nasce sempre do dever que alguém tem de informar. A 

Constituição trata, basicamente, do dever de informar dos órgãos públicos (art. 5º, XXXIII e 

art. 37). No que tange ao dever de informar das pessoas em geral e das pessoas jurídicas com 

natureza jurídica privada, é o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/90) que 

estabelece tal obrigatoriedade ao fornecedor. 
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A informação é princípio (art. 4º, IV); é direito básico do consumidor (arts. 6º, III, e 43); é 

dever do fornecedor (arts. 8º, parágrafo único, 31 e 52); é dever do Estado e seus órgãos (arts. 

10, § 3º, 55, §§ 1º e 4º, 106, IV); responsabiliza (arts. 12 e 14); obriga (art. 30); é proibida se 

ilícita (art. 37, §§ 1º a 3º); inverte o ônus da prova (art. 38); tipifica crime se omitida (arts. 66, 

72 e 73). Tal relevância se justifica uma vez que todo produto ou serviço deve ser amplamente 

caracterizado a fim de que o consumidor forme adequado discernimento, podendo exercer o 

seu direito de escolha. Essa imposição legal garante maior segurança ao consumidor, evitando 

a incorreta escolha por serviço de determinado profissional e eventuais danos decorrentes 

dessa escolha viciada. 

Segundo Luiz Antônio Rizzatto Nunes: 

“A informação não pode faltar com a verdade daquilo que informa de maneira 

alguma, quer seja por afirmação, quer por omissão. Nem mesmo manipulando 

frases, sons e imagens para de maneira confusa ou ambígua, iludir o destinatário 

da informação”.8 

Com isso, no caso sob exame, verifica-se que o ato de incluir em seu cartão de visitas as 

expressões “dermatologia e medicina estética”, os demandados feriram imensamente o 

direito à informação dos pretensos consumidores, que por não saberem que os médicos 

demandados não possuíam o título de especialista em dermatologia tiveram sua vontade 

viciada, adquirindo serviço em desconformidade com o pretendido. 

Como se vê, os requeridos violam ela todas as disciplinas legais acerca do assunto, como se 

nada nem ninguém pudesse se opor. Referido comportamento, verdadeira política 

institucional, não só não se compadece com o Estado Democrático de Direito, mas, 

sobretudo, entra em rota de colisão com os direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor e, por certo, compromete a estrutura do Pacto Social e a dignidade da pessoa 

humana. 

3.4. Do desrespeito à resolução 1974/11 do Conselho Federal de Medicina 

Compulsando os autos da Notícia de Fato em anexo verifica-se que os demandados possuem 

cartão de visita no qual há a indicação de especialidade, qual seja, dermatologia. 

                                                        
8 Curso de Direito do Consumidor. 4ª Ed. Saraiva, 2009. P.53. 
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Contudo, tanto o demandado Victor Bastos de Peruchi quanto a demandada Izabella Bastos de 

Peruchi, informaram, no auto de qualificação e interrogatório na Delegacia de Polícia Civil de 

Nova Venécia/ES que não possuem registro de qualificação de especialista, pois não possuem 

especialidade médica. 

Assim, resta configurado a violação ao artigo 3º da resolução 1974/20177 do Conselho 

Federal de Medicina, a qual dispõe: 

Art. 3º É vedado ao médico: 

a) Anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos 

ou doenças específicas, por induzir a confusão com divulgação de especialidade; 

[...], 

3.5. Do Dano Moral e sua Necessidade de Reparação 

Frente à irregularidade praticada, os requeridos devem ser responsabilizados, haja vista o 

descumprimento de várias normas. Não só a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 foi violada, mas também o Código de Defesa do Consumidor e a resolução 

1974/2011 do CFM. 

Assim, cabe ao Judiciário atuar para que a legislação vigente seja cumprida e a prática 

intolerável da publicidade enganosa seja inibida com resposta equivalente ao dano causado. 

O direito à devida reparação por danos patrimoniais e morais encontra arrimo no CDC, 

vejamos: 

"Art. 6.º. São direitos básicos do Consumidor: 

[...]; 

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; [...].”. 

Tanto a CRFB/88 e o CDC expressamente dão guarida à efetiva prevenção e reparação ao 

dano moral. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, num sentido mais amplo, dá 

guarida tanto à teoria do dano moral individual como à do dano moral coletivo, cuja reparação 

e prevenção afigura-se como um direito básico dos consumidores. 
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Tal conduta, por si só, demonstra o total descaso e desatenção com os consumidores. 

Ademais, gera a sensação de descrédito, angústia, indignação, aborrecimento, intranquilidade, 

revolta, ansiedade e desprezo nos consumidores. Consumidores estes que por acreditar 

estarem sendo consultados com um especialista, depositam sua confiança nos profissionais 

demandados. 

Nestes parâmetros consideráveis da reparação moral coletiva, o ilustre Carlos Abertos Bittar 

leciona que: 

"[...] 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, 

está-se 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.". 

A sistemática consumerista acolheu referidos vetores no intuito de buscar a justiça contratual, 

demonstrada no equilíbrio das relações de consumo entre fornecedor e consumidor, bem 

como a efetiva segurança jurídica das mesmas. Assim, não se pode chegar à outra conclusão, 

senão a de que o ilícito levado a efeito pelos demandados lesou toda uma coletividade em seu 

patrimônio valorativo. Além disso, deu causa ao que a doutrina chama de dano moral social e 

o sistema, por sua vez, o consagra em todos os seus aspectos. 

Tem-se, portanto, que os agrupamentos humanos, considerados como um todo, são passíveis 

de sofrerem danos morais. Seus valores se identificam na sociedade, quando da luta por ideais 

comuns, e, consequentemente, podem sofrer também os resultados negativos de fatos lesivos. 

“Fechar os olhos” a tais condutas ocasionaria um desprestígio, ou um desconforto, no seio da 

coletividade, face ao caráter imperativo de nossas leis, pois causa a falsa impressão de que 

somente os menos abastados estão submetidos aos seus ditames e respectivas sanções. 

3.6. Da responsabilidade objetiva dos requeridos e dos critérios para a fixação do 

dano moral coletivo 

Embora evidenciado pelos elementos constantes da Notícia de Fato MPES nº 

2017.0022.0041-13 em anexo, cumpre destacar que, em se tratando de produção de danos na 
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esfera dos direitos do consumidor, a responsabilidade é objetiva, o que torna despicienda a 

comprovação do dolo ou da culpa. 

Segundo o magistério de Rui Stoco, acerca da responsabilidade civil no âmbito do CDC: 

“[...] a Lei 8.078/1990 previu a possibilidade de reparação dos danos (materiais ou 

morais) tanto do indivíduo como único atingido e isoladamente considerado, como 

dos danos coletivos, que atinjam um grupo de pessoas. Evoluiu a lei para admitir 

que os entes coletivos possam ser ofendidos moralmente, assegurando-lhes a 

indenização correspondente. Mais ainda: garantiu a proteção dos direitos difusos e 

a reparação do dano moral causado a um número indeterminado de pessoas.”9 

Assim, comprovado o dano moral e sua relação de causalidade com as condutas da 

demandada, deve a sociedade de Nova Venécia/ES ser ressarcida, a fim de que seja feita a 

devida justiça. Ademais, a sanção é necessária, para que se iniba a repetição de tal prática, 

exaustivamente demonstrada. 

Desta forma, quanto ao fim a que se destina a sanção civil relativa à causação de danos 

morais, convém analisar: primus, o provimento da indenização realiza o papel reparatório, de 

devolver, ainda que indiretamente, o equilíbrio nas relações de consumo. Por outro lado, 

cumpre uma função preventiva, desestimula a prática reiterada da ação ilícita, coibindo a 

proliferação dos mesmos atos lesivos para os consumidores. 

Outrossim, deve-se levar em conta critérios que exijam a capacidade de reflexão e análise 

conjuntural do julgador. São eles: a) a repercussão do dano na esfera da coletividade 

lesada; b) o potencial econômico-social do lesante (compatível com o presente pleito) e c) 

as circunstâncias do caso, para, finalmente, se chegar ao justo valor da indenização, 

aquele hábil a compensar a parte lesada e a punir a parte lesante de forma equilibrada. 

Isto posto, como a prática dos demandados em expor a população veneciana a publicidade 

enganosa causaram estupenda agressão à coletividade, fazendo-se surgir uma total 

desconfiança na proteção do consumidor, necessário se faz constituir a indenização em face 

dos danos morais, que deverá ser revertida para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor. 

                                                        
9 Tratado de Responsabilidade Civil Tomo I. 9ª Edição. Revista dos Tribunais LTDA. 2013. 
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4. DA CONTRAPROPAGANDA. 

A força psicológica da comunicação não pode ser ignorada e evidenciada o desvio de sua 

finalidade na publicidade, com a utilização de mensagens ocultas, ou mesmo por ser uma 

publicidade enganosa e/ou abusiva, não podemos nos contentar apenas com a imposição de 

indenização e a retirada da publicidade de veiculação. 

Dever-se assim, buscar anular ou contrabalançar os efeitos ruidosos da publicidade i lícita, 

utilizando-se para tanto a imposição de contrapropaganda, nos termos dos 

artigos 56, XII e 60, 78, II, todos do Código de Defesa do Consumidor. 

A imposição da contrapropaganda é medida que se impõe de forma administrativa ou 

judicial, como meio de efetiva prevenção e reparação dos danos dos consumidores, nos 

termos do inciso VI do artigo 6º da lei consumerista. Razão pela qual não se trata de medida 

para denegrir a imagem do fornecedor ou de seu produto, mas sim apagar, ou pelo menos 

tentar, os reflexos negativos no comportamento do consumidor criados pela publicidade 

veiculada, por tal razão não se trata de contrapublicidade. 

Sendo sanção a ser imposta ao fornecedor possui duas funções que devem ser perseguidas: a 

função corretiva, de forma a corrigir o desvio cometido na publicidade antijurídica e a 

função preventiva, para evitar a ocorrência de danos decorrentes da publicidade e para que 

não haja mais a utilização de mensagens inverídicas. 

Portanto, pautado no objetivo de reparação do ilícito cometido, a contrapropaganda deverá 

ser veiculada no mesmo tempo, espaço e local em que foram veiculadas as publicidades 

sobre as quais recarem a antijuridicidade perpetradas pelos réus. 

Ressalta-se que a reparação do dano na esfera judicial não obsta a aplicação das sanções do 

art. 56 do CDC, que têm por objetivo a punição por infrações às normas que tutelam as 

relações de consumo. Vejamos o posicionamento do Egrégio Tribunal do Pernambuco. 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE 

ANULAÇÃO DA DECISÃO DO PROCON QUE APLICOU PENALIDADE EM 

RAZÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CAUSADO E EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL 

TRANSITADA EM JULGADO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599111/artigo-56-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598637/inciso-xii-do-artigo-56-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598242/artigo-60-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596930/artigo-78-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596864/inciso-ii-do-artigo-78-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90


 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Cumulativa de Nova Venécia 

Rua Salvador Cardoso, nº 106, centro – 29.830-000 – Nova Venécia - ES - Tel: 27.3752.4400 — www.mpes.gov.br 

 
INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS 

ADMINISTRATIVA E CÍVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. MULTA À 

PUNIÇÃO POR PRÁTICA VEDADA PELA NORMA CONSUMERISTA, A FIM DE 

COIBIR A SUA REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DO APELO. O caput do artigo 56 do Código de Defesa do 

Consumidor é expresso no sentido de que "as infrações das normas de defesa do 

consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, 

sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas." 

"(...) 2. A multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano 

sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição 

por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir 

a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia 

administrativa. Ausência de violação ao princípio do ne bis in idem. Precedente da 

Turma: RMS 21.114/BA, DJ de 29.06.06. (...)"10 

Assim, imperioso se faz a imposição da sanção de contrapropaganda prevista no artigo 56, 

inciso XII do CDC em face dos réus para desfazerem os efeitos da publicidade enganosa, 

consistindo em vinculação de publicidade nas mídias sociais e demais meios de comunicação 

cujo os consumidores tenham acesso, na qual resta clara que não possuem especialização em 

dermatologia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 

5. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. 

Ficou demonstrado na Notícia de Fato MPES nº 2017.0022.0041-13, que segue em anexo, e 

que motivou a presente ação, que os demandados possuíam cartão de visitas indicando a 

especialidade em dermatologia, quando não a possuíam, ao arrepio da legislação consumerista 

e de resolução do Conselho Federal de Medicina. 

A Lei nº 7.347/85, prevê de forma expressa a possibilidade de concessão de liminares, nos 

termos do art. 12, do referido diploma legal. Na mesma esteira, o artigo 311 do Código de 

Processo Civil e 84, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, reza que quando as alegações 

de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, poderá o juiz 

conceder a tutela liminarmente. 

                                                        
10 RMS 21518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 

19/10/2006, p. 267) (Apelação Cível nº 0012125-22.2013.815.0011, Primeira Câmara Especializada Cível, 

Tribunal de Justiça de PB, Relator: José Ricardo Porto, Julgado em: 16/09/2014 
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In verbis: 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 

[...]; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

[...]; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 

dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente. 

Se vislumbra patente que a demora na prestação jurisdicional ensejará a continuidade das 

práticas ilícitas pelos requeridos em questão, lesionando os consumidores e colocando em 

risco a saúde estética da população de Nova Venécia/ES, pois os demandados se apresentam 

como médicos especialistas em dermatologia, quando sequer possuem registro de qualificação 

de especialista. Dessa forma, pugna o Ministério Público para que os réus sejam compelidos a 

retirarem de circulação toda publicidade que faça menção à especialidade médica que não 

possuam, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

Observa-se que o deferimento da tutela satisfatória é cabível e necessário ao caso em tela, sem 

nenhuma afronta aos requisitos legais. 

6. DO VALOR DO DANO. 

Inclinando sua atenção para o disposto e para os critérios supracitados, de acordo com a 

inteligência do artigo 292, V, do CPC, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em 

dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido. Dessa forma, o postulante deve 

indicar o montante que entende fazer jus. 

Assim, ante ao desrespeito à CRFB/1988, às leis consumeristas e a resolução do CFM, que 

pautam de forma específica a publicidade dos profissionais médicos, o Ministério Público 
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pugna pela condenação para reparação do dano moral difuso e coletivo perpetrado pelos 

requeridos, em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser destinado ao 

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei municipal n° 

3.249/2013. Tal valor é o justo, em razão do quanto dispõe o artigo 292, V do Código de 

Processo Civil. 

7. DA CONDENAÇÃO GENÉRIA. 

Em caso de procedência da ação coletiva, caberá, segundo Candido Rangel Dinamarco, a 

possibilidade de liquidação imprópria da sentença do processo coletivo, devendo o lesado 

proceder com o transporte in utilibus da coisa julgada e comprovar o quantum debeatur e o an 

debeatur. 

Dessa forma, a fim de evitar novas demandas individuais que abarrotariam este órgão do 

judiciário e, com fulcro nos artigos 97, 98 e 103, §3º, todos do Código de Defesa do 

Consumidor, pugna o Ministério Público que seja dada condenação genérica ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em casos de consumidores que, atraídos pela publicidade 

enganosa que foram expostos, consultaram na Clínica São Marcos com os esculápios 

demandados. 

8. DOS PEDIDOS. 

Portanto, requer, o Ministério Público: 

I. O deferimento da tutela satisfatória para que seja imposto aos demandados que retirem 

de circulação toda publicidade que faça menção à especialidade médica que não 

possuam, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); 

II. A citação dos requeridos para, querendo, contestarem a presente ação e acompanhá-la 

até final sentença, sob pena de revelia, sendo presumidos como verdadeiros os fatos ora 

deduzidos; 

III. Seja imposta a sanção de contrapropaganda prevista no artigo 56, inciso XII do CDC 

em face dos réus, para desfazerem os efeitos da publicidade enganosa, consistindo em 

vinculação de publicidade nas mídias sociais e demais meios de comunicação cujo os 
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consumidores tenham acesso, na qual resta clara que não possuem especialização em 

dermatologia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); 

IV. Sejam os requeridos condenados em dinheiro, consistente na reparação do dano moral 

difuso e coletivo consistente no descumprimento de todos os preceitos legais já 

mencionados, e da inobservância dos direitos da personalidade, dos princípios 

da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de 

consumo, tendo, por consideração a sugestão ministerial no valor não inferior a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser depositado no Fundo Municipal de defesa dos 

Direitos do Consumidor; 

V. Seja dada condenação genérica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

casos de consumidores que, atraídos pela publicidade enganosa a que foram expostos, 

consultaram na Clínica São Marcos com os esculápios demandados, a fim de evitar 

novas demandas individuais, devendo a liquidação ser feita nos termos do art. 95 do 

CDC; 

VI. Confirmação, em sentença, da tutela satisfatória decidida in liminis, conforme artigo 

311, inciso II e parágrafo único, todos do CPC; 

VII. A publicação da sentença que julgar procedente esta demanda, em jornais de grande 

circulação locais e do Estado do Espírito Santo, em seção de destaque, às expensas dos 

demandados, para amplo conhecimento dos atos ilícitos praticados; 

VIII. Seja publicado edital no órgão oficial e em jornais de grande circulação, a fim de que 

os interessados possam intervir no feito como litisconsortes, conforme dispõe o art. 94 

do Código Defesa do Consumidor; 

IX. A condenação do requerido ao pagamento das custas processuais; 

X. A inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6°, inciso VIII, da Lei n.° 

8.078/1990; 

XI. A procedência dos pedidos, e observância integral dos artigos 103, III e 104, ambos do 

CDC; 
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Requer uso de todos os meios de provas admitidos em direito, preferencialmente documental. 

Dá-se a causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do art. 292, V do 

Código de Processo Civil. 

Nova Venécia/ES, 25 de setembro de 2017. 
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