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Sentença 

  

Processo nº 0004890-73.2017.8.08.0038. 

  

S E N T E N Ç A 

  

Visto em inspeção 2019 

  

Cuidam os autos de ação civil pública com pedido 

de obrigação de fazer e tutela de evidência movida pelo 

Ministério Público do Estado do Espírito em face de IZABELA 

BASTOS PERUCHI E VICTOR BASTOS PERUCHI, pelas razões 

explicitadas na peça de ingresso de fls. 02/11, instruída 

com os documentos de fls. 12/92. Aduz o autor que os 

requeridos mencionam em publicidades especialidade médica 

que não possuem em ofensa a Resolução 1974/2011 do CFM. Com 

base nisso requer, a retirada da publicidade enganosa, a 

imposição de contrapropaganda, condenação em dano moral 

coletivo, condenado genericamente para eventuais danos 

individuais suportados por pacientes atraídos pela 

publicidade enganosa, a publicação da sentença em jornal de 

grande circulação. 

  

Decisão às fls. 93/96 em que proíbe a veiculação 

de publicidade capaz de induzir o consumidor em erro. 



  

Contestação conjunta dos requeridos às fls. 

111/123 em que sustenta o requerido Victor que somente 

laborou no hospital São Marcos entre os anos de 2013/2014 

na condição de clínico, com eventuais procedimentos 

estéticos pois possui especialização em medicina estética. 

Menciona ainda que após isso começou a atuar como 

intensivista. A requerida Izabella trabalha sozinha desde 

2014 na Clínica São Marcos. Menciona que os fatos que 

geraram o presente feito gerou arquivamento junto ao 

Conselho de Medicina e que nunca existiram cartões em que 

os requeridos afirmavam serem dermatologistas. Menciona que 

o CFM permite que médico sem residência ou pós-

graduação lato sensu em dermatologia pode atuar no ramo 

desde que não faça publicidade sobre a especialidade. 

Menciona o descabimento de ofensa a coletividade. Pugna com 

base nisso, pela improcedência total dos pedidos. 

  

  

Saneador às fls. 130. 

  

  

É o Relatório. Decido 

  

As condições da ação podem ser vistas em qualquer 

momento pelo Magistrado a luz dos elementos informativos da 

demanda. O primeiro ponto a ser analisado no caso concreto é a legitimidade 
Ministerial para a propositura da presente demanda no que tange ao pedido de item 

cinco da inicial. Nos termos do artigo 129, III da lei maior, o parquet somente 

poderia propor a presente demanda quando se estivesse diante de direitos coletivos 

sentido estrito ou difusos. 

  

Apesar da omissão constitucional para os direitos individuais homogêneos, hipótese 

do pedido em análise, doutrina e jurisprudência já firmaram o entendimento da 

legitimidade ministerial para tutela desta espécie quando presente o interesse 

relevante social, mesmo em se tratando de direito disponível. Sobre o tema: 

  

“DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA 

VEICULADA POR CANAIS DE TELEVISÃO, JORNAIS 



E, PESSOALMENTE, POR CORRETORES. AÇÃO 

HÍBRIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, 

DIFUSOS E COLETIVOS. 1. As tutelas 

pleiteadas em ações civis públicas não são 

necessariamente puras e estanques. Não é 

preciso que se peça, de cada vez, uma 

tutela referente a direito individual 

homogêneo, em outra ação uma de direitos 

coletivos em sentido estrito e, em outra, 

uma de direitos difusos, notadamente em se 

tratando de ação manejada pelo Ministério 

Público, que detém legitimidade ampla no 

processo coletivo. Isso porque embora 

determinado direito não possa pertencer, a 

um só tempo, a mais de uma categoria, isso 

não implica dizer que, no mesmo cenário 

fático ou jurídico conflituoso, violações 

simultâneas de direitos de mais de uma 

espécie não possam ocorrer. 2. No caso 

concreto, trata-se de ação civil pública 

de tutela híbrida. Percebe-se que: (a) há 

direitos individuais homogêneos referentes 

aos eventuais danos experimentados por 

aqueles compradores de título de 

capitalização em razão da publicidade tida 

por enganosa; (b) há direitos coletivos 

resultantes da ilegalidade em abstrato da 

propaganda em foco, a qual atinge 

igualmente e de forma indivisível o grupo 

de contratantes atuais do título de 

capitalização; (c) há direitos difusos, 

relacionados ao número de pessoas 

indeterminadas e indetermináveis atingidas 

pela publicidade, inclusive no que tange 

aos consumidores futuros. 3. Na hipótese, 

a ação coletiva foi proposta visando 

cessar a transmissão de publicidade 

enganosa atinente aos produtos denominados 

Super Fácil Carro e Super Fácil Casa, 

veiculada por canais de televisão, 

jornais, além da abordagem pessoal, por 

meio de corretores, prepostos da empresa 

ré, atingindo número indeterminado de 

consumidores. 4. Mesmo que se considere 

que na situação em concreto não há 

direitos difusos, é de notar que, no 

tocante ao interesse individual homogêneo, 

o Ministério Público também preencheu o 

critério para a sua atuação na defesa 

desse interesse transindividual, qual 

seja: o interesse social relevante. 5. O 

STF e o STJ reconhecem que o evidente 

relevo social da situação em concreto 

atrai a legitimação do Ministério Público 

para a propositura de ação civil pública 

em defesa de interesses individuais 



homogêneos, mesmo que disponíveis, em 

razão de sua vocação constitucional para 

defesa dos direitos fundamentais ou dos 

objetivos fundamentais da República, tais 

como: a dignidade da pessoa humana, meio 

ambiente, saúde, educação, consumidor, 

previdência, criança e adolescente, idoso, 

moradia, salário mínimo, serviço público, 

dentre outros. No caso, verifica-se que há 

interesse social relevante do bem jurídico 

tutelado, atrelado à finalidade da 

instituição, notadamente por tratar de 

relação de consumo em que atingido um 

número indeterminado de pessoas e, ainda, 

pela massificação do conflito em si 

considerado, estando em conformidade com 

os ditames dos arts. 127 e 129, III, da 

Constituição Federal, arts. 81 e 82 do CDC 

e arts. 1º e 5º da Lei n. 7.347/1985. 6. 

No tocante à responsabilização pela 

corretagem há incidência da Súm. 283 do 

STF: "é inadmissível o Recurso 

Extraordinário, quando a decisão recorrida 

assenta em mais de um fundamento 

suficiente e o recurso não abrange todos 

eles". 7. Além disso, o Código do 

Consumidor estabelece expressamente no 

art. 34 que "o fornecedor do produto ou 

serviço é solidariamente responsável pelos 

atos de seus prepostos ou representantes 

autônomos", ou seja, há responsabilidade 

solidária independentemente de vínculo 

trabalhista ou de subordinação, 

responsabilizando-se qualquer dos 

integrantes da cadeia de fornecimento que 

venha dela se beneficiar, pelo 

descumprimento dos deveres de boa-fé, 

transparência, informação e confiança. 8. 

Ademais, pelas próprias alegações da 

recorrente, os corretores em questão 

agiram de forma parcial, atendendo aos 

interesses do dono do negócio, inclusive 

recebendo treinamento deste. Em razão 

disso, ambos, intermediador e fornecedor, 

atraíram a responsabilização solidária 

pelo negócio. 9. Recurso especial não 

provido. (REsp 1209633/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 14/04/2015, DJe 04/05/2015)” 

  

Nos autos, não há qualquer relato sobre os danos suportados por quaisquer dos 

pacientes dos requeridos em virtude da atuação no ramo da dermatologia. Entendo que 

a ausência desse elemento corrobora a ausência de interesse social relevante para o 

IRMP requerer a indenização dos direitos individuais homogêneos. Firme nesse 

sentido, com relação ao item V, fls, 10-v da inicial, tal pedido não poderá ser 



conhecido ante a falta de legitimidade ministerial para tal pleito pela ausência de 

interesse social relevante. 

  

  

PASSO AO MÉRITO DA DEMANDA. 

  

  

Trata-se de ação em que os pedidos Ministerial possuem como causa de pedir a 

publicidade que supostamente teria sido enganosa. 

  

Nos termos da lei 8078/90, “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços.” A Jurisprudência do STJ e demais tribunais por reiteradas vezes já 

afirmou a incidência da supramencionada lei neste tipo de relação, com a incidência 

de todos os dispositivos do diploma legal. 

  

Conforme já mencionado na decisão de fls. 93/96, compete ao Conselho Federal de 

Medicina determinar quais cursos permitem ao Médico concessão de título de 

especialização. Não se trata de reserva de jurisdição como poderia se pensar. O 

Judiciário, ao analisar tais tipos de pleito, entende que o caráter técnico da 

matéria confere primazia a já mencionada autarquia, cabendo a esta determinar quais 

cursos servem para que o Médico possa ser considerado especialista naquele ramo da 

Ciência Médica. Sobre o tema: 

  

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – 

CONSELHO DE MEDICINA – REGISTRO DE 

ESPECIALIDADE MÉDICA – "MEDICINA ESTÉTICA" – 

PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO. 1. Não 

ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o 

Tribunal de origem decide, fundamentadamente, 

as questões essenciais ao julgamento da lide. 

2. O Conselho de Medicina funciona como órgão 

delegado do Poder Público para tratar das 

questões envolvendo a saúde pública e as 

atividades dos profissionais médicos. 

Precedente do STF. 3. A simples existência de 

um curso de pós-graduação, ainda que 

reconhecido pelo MEC, não é capaz de 

qualificar-se, no universo científico, como 

nova especialidade médica. 4. As 

especialidades sujeitam-se aos processos 

dinâmicos da medicina, não podendo, por isso 

mesmo, ter caráter permanente ou imutável, 

dependendo das circunstâncias e necessidades, 

sofrendo mudanças de nomes, fusões ou 

extinções. 5. Hipótese em que o Conselho 



Federal de Medicina não reconheceu a "Medicina 

Estética" como especialidade médica negando, 

em conseqüência, o título de especialista ao 

profissional que concluiu curso de pós-

graduação lato sensu. 6. Não pode o Poder 

Judiciário invadir a competência dos Conselhos 

de Medicina, para obrigá-los a conferir o 

título de especialista, em ramo científico 

ainda não reconhecido como especialidade 

médica. 7. Recurso especial não provido. (REsp 

1038260/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 

10/02/2010) 

  

A lei federal 6932/81 estabelece a regulamentação da residência e, com a mesma, 

possível a especialização do Profissional da Medicina em determinado ramo. A lei 

3268/57 ao estabelecer a natureza autárquica do Conselho, estabelece em seu artigo 

17 que “ os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus 

ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, 

certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no 

Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua 

atividade.” Desta maneira, somente com a obtenção da especialização, respeitados os 

critérios do Conselho Federal de Medicina, poderá o Médico mencionar que 

efetivamente a possui, tendo o aludido registro junto a Autarquia natureza 

constitutiva. 

  

A demanda em questão versa sobre publicidade promovida pelos requeridos. O Conselho 

Federal de Medicina em sua Resolução 1974/2011, estabelece em seu artigo 3, alínea 

“a” que é vedado ao Médico “anunciar, quando não especialista, que trata de 

sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão com 

divulgação de especialidade.” 

  

Sustentam os requeridos em sua defesa que, por serem médicos, podem realizar todo e 

qualquer procedimento correlato a medicina. A causa de pedir não é tal 

circunstância. O Ministério Público se insurge contra a publicidade que induz o 

consumidor em erro. 

  

Nos termos do artigo 37, parágrafo primeiro da lei 8078/90 “ 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.” 

  

Documentos às fls. 18 comprovam que os requeridos estampavam no jornal municipal 

diversos procedimentos clínicos estéticos e seus nomes vinculados logo abaixo. 

Ademais, foram acostados documentos às fls.21 em que os requeridos se apresentavam 

como especialistas em dermatologia e medicina estética. 

  

O fato da sindicância junto ao órgão de classe ter sido arquivado não vincula este 

juízo, permitindo o prosseguimento da demanda, ante a independência entre as 

esferas administrativas e judicial. 



  

O Conselho Federal de Medicina confeccionou uma cartilha de dúvidas frequentes de 

profissionais da área médica de como proceder para realizar sua publicidade em 

consonância com os ditames da Resolução1974/2011 do órgão. No item 6 da cartilha 

consta a indagação “ Sou cardiologista e fiz um mestrado em psiquiatria. Posso 

fazer referência a esse título no material de meu consultório de cardiologia, nos 

cartões de visita e em outras peças de publicidade e papelaria?” De acordo com a 

resposta, “não. A resolução o impede associar títulos acadêmicos à sua 

especialidade médica quando não são da mesma área. O CFM entende que o anúncio 

desse título confunde o paciente. Esse tipo de anúncio induz o paciente a crer, por 

exemplo, que o mestrado torna o profissional um psiquiatra ou cardiologista mais 

habilitado, o que não é verdade. De qualquer modo, você pode anunciar todos os 

títulos que possui relacionados à sua especialidade. Eles só precisam ser 

previamente registrados no CRM local.”1 

  

Na pergunta de número oito do encarte consta a indagação para situação análoga a 

dos autos com a seguinte resposta:”. Tenho pós-graduação em geriatria, mas não 

possuo o título de especialista. Posso inserir a palavra "geriatria" em meu 

carimbo? Não. Para se apresentar como geriatra ou profissional de geriatria é 

preciso ter o título de especialista em geriatria, adquirido por meio do programa 

de residência médica ou por avaliação de sociedade de especialidade reconhecida 

pelo CFM. O paciente deve ter absoluta clareza sobre a formação do médico que o 

atende.“ 

  

  

  

Entendo que os demandados se apresentavam como 

dermatologistas consoante os cartões anexados aos autos e, 

consultando o CRM de ambos, anexo a este provimento, 

verifico que estes não possuem tal especialidade. Passamos 

agora a análise do dano moral coletivo pleiteado pelo IRMP. 

  

No caso em tela, as diversas publicidades realizadas pelos demandados, além de não 

estarem em consonância com a aludida resolução do CRM, acabavam por induzir os 

consumidores em erro, por acreditarem que o tratamento ocorreria com médico 

dermatologista, o que não é verdade. Sobre o dano moral coletivo em caso de 

publicidade enganosa: 

  

  

  

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA 

ENGANOSA. ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS. INDUÇÃO 

DO CONSUMIDOR A ERRO. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

COLETIVO DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS 

COLETIVOS. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 54, § 3°, 

DO CDC. TAMANHO DA FONTE. NÃO 

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemas/pgf/MOVMAGISTRADO.cfm?Funcao=2727&Status=I#sdfootnote1sym


APLICABILIDADE. REGRA QUE DIZ RESPEITO 

APENAS AOS CONTRATOS DE ADESÃO. 1. Não se 

aplica aos informes publicitários a regra 

do art. 54, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, proibitiva do uso de fonte 

inferior ao corpo doze, a qual se dirige 

apenas ao próprio instrumento contratual 

de adesão. 2. Hipótese em que se mantém a 

condenação da empresa ré ao pagamento de 

indenização por danos morais coletivos, a 

ser revertida para o Fundo de Defesa do 

Consumidor, decorrente de propagandas 

específicas, juntadas aos autos, e 

consideradas pelas instâncias de origem 

como insuficientes ao esclarecimento do 

consumidor e até mesmo capazes de induzi-

lo a erro. 3. O reexame das circunstâncias 

fático-probatórias, que levaram as 

instâncias ordinárias a concluir pela 

existência de propaganda publicitária 

capaz de induzir o consumidor a erro, 

encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 

4. Agravo interno a que se dá parcial 

provimento.(AgInt no AREsp 1074382/RJ, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ 

Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 

24/10/2018)” 

  

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS 

MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE 

CUIABÁ. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM 

OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR 

REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. 1. O dano moral 

coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua 

configuração decorre da mera constatação da 

prática de conduta ilícita que, de maneira 

injusta e intolerável, viole direitos de 

conteúdo extrapatrimonial da coletividade, 

revelando-se despicienda a demonstração de 

prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. 

2. No caso concreto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil 

pública em face de revendedor de combustível 

automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado 

pela Agência Nacional de Petróleo, pela 

prática da conduta denominada "infidelidade de 

bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca 

comercial de uma distribuidora (Petrobrás - 

BR) e, não obstante, adquirir e revender 

produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 

116/2000), o que se revelou incontroverso na 

origem. 3. Deveras, a conduta ilícita 

perpetrada pelo réu não se resumiu à infração 

administrativa de conteúdo meramente técnico 



sem amparo em qualquer valor jurídico 

fundamental. Ao ostentar a marca de uma 

distribuidora e comercializar combustível 

adquirido de outra, o revendedor expôs todos 

os consumidores à prática comercial ilícita 

expressamente combatida pelo código 

consumerista, consoante se infere dos seus 

artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta 

e a publicidade enganosa. 4. A relevância da 

transparência nas relações de consumo, 

observados o princípio da boa-fé objetiva e o 

necessário equilíbrio entre consumidores e 

fornecedores, reclama a inibição e a repressão 

dos objetivos mal disfarçados de esperteza, 

lucro fácil e imposição de prejuízo à parte 

vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os 

direitos básicos de informação adequada e de 

livre escolha dos consumidores, protegendo-os, 

de forma efetiva, contra métodos desleais e 

práticas comerciais abusivas, é que o Código 

de Defesa do Consumidor procedeu à 

criminalização das condutas relacionadas à 

fraude em oferta e à publicidade abusiva ou 

enganosa (artigos 66 e 67). 6. Os objetos 

jurídicos tutelados em ambos os crimes (de 

publicidade enganosa ou abusiva e de fraude em 

oferta) são os direitos do consumidor, de 

livre escolha e de informação adequada, 

considerada a relevância social da garantia do 

respeito aos princípios da confiança, da boa-

fé, da transparência e da equidade nas 

relações consumeristas. Importante destacar, 

outrossim, que a tipicidade das condutas não 

reclama a efetiva indução do consumidor em 

erro, donde se extrai a evidente 

intolerabilidade da lesão ao direito 

transindividual da coletividade ludibriada, 

não informada adequadamente ou exposta à 

oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa 

ou abusiva. 7. Nesse contexto, a infidelidade 

de bandeira constitui prática comercial 

intolerável, consubstanciando, além de 

infração administrativa, conduta tipificada 

como crime à luz do código consumerista (entre 

outros), motivo pelo qual a condenação do 

ofensor ao pagamento de indenização por dano 

extrapatrimonial coletivo é medida de rigor, a 

fim de evitar a banalização do ato reprovável 

e inibir a ocorrência de novas lesões à 

coletividade. 8. A intolerabilidade da conduta 

é extraída, outrossim, da constatada 

recalcitrância do fornecedor que, ainda em 

2007 (ano do ajuizamento da ação civil 

pública), persistia com a conduta de 

desrespeito aos direitos de escolha e de 

adequada informação do consumidor, ignorando o 

conteúdo valorativo da autuação levada a 

efeito pela agência reguladora em 2004. 9. A 

quantificação do dano moral coletivo reclama o 

exame das peculiaridades de cada caso 

concreto, observando-se a relevância do 



interesse transindividual lesado, a gravidade 

e a repercussão da lesão, a situação econômica 

do ofensor, o proveito obtido com a conduta 

ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se 

presentes), a verificação da reincidência e o 

grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, 

Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. 

São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum 

não deve destoar, contudo, dos postulados da 

equidade e da razoabilidade nem olvidar dos 

fins almejados pelo sistema jurídico com a 

tutela dos interesses injustamente 

violados. 10. Suprimidas as circunstâncias 

específicas da lesão a direitos individuais de 

conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível 

o emprego do método bifásico para a 

quantificação do dano moral coletivo a fim de 

garantir o arbitramento equitativo da quantia 

indenizatória, valorados o interesse jurídico 

lesado e as circunstâncias do caso. 11. 

Recurso especial parcialmente provido para, 

reconhecendo o cabimento do dano moral 

coletivo, arbitrar a indenização em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência 

de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o 

evento danoso. 

(REsp 1487046/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, 

DJe 16/05/2017)” 

  

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. 

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR 

A ERRO. VIOLAÇÃO DE DIREITO COLETIVO DE 

INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. SÚMULA N. 

7/STJ. ART. 54, § 3°, DO CDC. TAMANHO DA 

FONTE. 

NÃO APLICABILIDADE. REGRA QUE DIZ RESPEITO 

APENAS AOS CONTRATOS DE ADESÃO. 1. Não se 

aplica aos informes publicitários a regra do 

art. 54, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, proibitiva do uso de fonte 

inferior ao corpo doze, a qual se dirige 

apenas ao próprio instrumento contratual de 

adesão. 2. Hipótese em que se mantém a 

condenação da empresa ré ao pagamento de 

indenização por danos morais coletivos, a ser 

revertida para o Fundo de Defesa do 

Consumidor, decorrente de propagandas 

específicas, juntadas aos autos, e 

consideradas pelas instâncias de origem como 

insuficientes ao esclarecimento do consumidor 

e até mesmo capazes de induzi-lo a erro. 3. O 

reexame das circunstâncias fático-probatórias, 

que levaram as instâncias ordinárias a 

concluir pela existência de propaganda 



publicitária capaz de induzir o consumidor a 

erro, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. 

Agravo interno a que se dá parcial provimento. 

(AgInt no AREsp 1074382/RJ, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

18/09/2018, DJe 24/10/2018)” 

  

  

Note-se que nestes dois últimos julgados, o STJ 

entendeu como razoável a condenação no valor de vinte mil 

reais para cada requerido. Por mais que possa ser 

sustentado que o poderio econômico das demandadas nos 

processos analisados pelo STJ seja infinitamente maior que 

os dos réus, deve ser ponderado também que os riscos 

decorrentes da publicidade enganosa neste processo são mais 

gravosos que os dos demandados na Corte Especial. Tanto é 

verdade o alegado que corriqueiramente são expostos no 

noticiário nacional casos em que médicos sem especialidade 

realizam procedimentos estéticos mal sucedidos, dentre os 

quais podemos mencionar o caso do Dr. Dênis Furtado.2 

  

Logo, entendo aplico a condenação em danos morais 

coletivos no patamar de vinte mil reais para cada um dos 

réus. 

  

Na fixação de danos morais, tenho que o 

entendimento sumulado no enunciado 362 do STJ relativo a 

correção monetária também deve ser aplicado aos juros 

moratórios, estabelecendo-se a sentença como marco inicial 

para a sua fruição. Apesar do CPC mencionar que a citação 

faz litigiosa a coisa e, a partir daí, ocorreria a fluência 

de juros, na sistemática do dano moral o valor somente é 

conhecido com o arbitramento do juízo. Em outros termos, 

diferentemente do dano material que é consignável em juízo, 

o causador do dano moral somente poderá suprir este dano 

sem a intervenção de um provimento jurisdicional 

condenatório, se entrar em acordo com aquele que fora 

lesado. Consequentemente, em sendo diferente a sistemática 

do dano moral e material quanto a mora, tenho que o termo 

inicial dos juros moratórios é distinto. 

  

O pedido de contrapropaganda também merece amparo, 

visto que calcado no dever de informação. Firme nesse 

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemas/pgf/MOVMAGISTRADO.cfm?Funcao=2727&Status=I#sdfootnote2sym


sentido, deverão os requeridos comprovar que realizaram 

nota no jornal municipal, do mesmo tamanho verificada às 

fls. 18 em que mencionam que não possuem especialidade em 

dermatologia, por determinação judicial decorrente deste 

feito. 

  

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

constante na inicial e por via reflexa, CONDENO as 

demandadas (1)ao pagamento de indenização por danos morais 

coletivos destinados ao Fundo Municipal de Defesa do 

Consumidor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 

cada um dos demandados, importância essa que deverá ser 

corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data 

desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ 

pelos motivos expostos; (2) a publicidade contrapropaganda 

nos termos do último parágrafo que antecede este 

dispositivo, sob pena de multa diária duzentos e cinquenta 

reais para cada um dos demandados. 

  

Torno definitiva a tutela de urgência às fls. 

93/96. 

  

Com relação ao pedido item V, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com base no artigo 485, VI do CPC ante 

a ilegitimidade ministerial; 

  

Considerando que não foi julgada improcedente a 

demanda, deixo de submeter o feito ao duplo grau 

necessário. 

  

Considerando que a sucumbência da demandante foi 

mínima, condeno as demandadas na obrigação de pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§ 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil). 

  

Transitada em julgado a presente sentença, 

remetam-se os autos à Contadoria a fim de que seja aferida 

a eventual existência de custas processuais remanescentes, 

intimando-se o devedor, por meio de seu advogado, em caso 



positivo, para que promova o adimplemento do respectivo 

valor, no prazo de 10 (dez) dias. 

  

  

Atendidas as determinações supra e nada mais 

havendo a diligenciar, arquivem-se estes autos, mediante as 

baixas e as cautelas de estilo. 

  

  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

  

Nova Venécia/ES 12 de fevereiro 2019. 

  

  

  

Thiago de Albuquerque Sampaio Franco 

Juiz Substituto 

 


