
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL  DO RIO DE 
JANEIRO 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, órgão vinculado à Assembléia Legislativa,  sem personalidade jurídica, 
especialmente constituído para defesa dos interesses e direitos dos consumidores, estabelecida à Rua Dom 
Manoel s/n, Praça XV, Rio de Janeiro - RJ, vem, por seus procuradores, propor a presente

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

 

Em face de SAMSUNG ELETRONICS Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00280273/0001-37, situada à Av. das 
Nações Unidas, 12901, 8º andar, Torre Oeste, Brooklin, São Paulo – SP, cep.: 04.578-000, PHILIPS DO BRASIL 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.182.861/0001-99, situada à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º andar, Chácara 
Santo Antônio, São Paulo – SP, cep.: 04719-002, PANASONIC DO BRASIL Ltda., situada à Rua Cubatão, nº 
320, 6º e 7º andares, Paraíso, São Paulo – SP, cep.:  04013-001, GRADIENTE ELETRONICS S/A, inscrita 
no CNPJ nº 43185362/0001-07, situada à Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 64, São Paulo – SP, cep.: 05.423-911, 
LG ELETRONIC DE SÃO PAULO Ltda, situada à Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 940, 12º andar, cep.: 04583-902 
e SONY BRASIL Ltda, inscrita no CNPJ nº 43447.044/0004-10, situada à Rua Inocêncio Tobias, nº 125, São 
Paulo – SP, CEP.:01144-000, pelas razões fáticas e jurídicas que expõe a seguir. 

PRELIMINARES



 Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da legitimidade ativa da autora

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n.° 8.078/90, norma especial 
de ordem pública e interesse social (artigo 1°), deve ser obrigatoriamente aplicado à presente demanda, tendo em 
vista que a relação existente entre os Réus, que fabricam e comercializam TVs de Plasma, e todos aqueles que 
os tenham adquirido, ou venham adquiri-los, são de consumo, conforme disposto nos seus artigos 2° e 3°, caput 
e parágrafos.

Tendo em vista que o CDC é, conforme acima mencionado, norma especial de ordem 
pública e interesse social, e por tratar de matéria processual, mais precisamente sobre legitimidade ad causam para 
propositura de ações coletivas com objetivo de defender os direitos e interesses previstos no parágrafo único do 

artigo 81, deve ser aplicado prioritariamente.

“(...) Examinando agora a questão inicialmente proposta, entendemos que, após a vigência do 
Código de Defesa do Consumidor, apenas os entes legitimados pelo art. 82 podem propor ações 
coletivas em defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das pessoas equiparadas. Com 
efeito, o CDC é lei específica para proteção do consumidor, tout court, e prefere, neste ponto, 
à Lei da Ação Civil Pública, que cuida da ação de responsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico, com bem maior generalidade”. (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR: Direito Processual, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, ed. Saraiva, pp 66/67, grifei).

“As normas do CPC e da LACP são aplicáveis às ações individuais e coletivas fundadas no CDC, 
desde que não sejam incompatíveis com o microssistema do CDC. Caso contrarie dispositivo 
expresso do CDC ou seu espírito, a norma do CPC ou da LACP não pode ser aplicada” (Nelson 
Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 
vigor, atualizado até 01.08.1997, 3ª edição, ed. RT, p. 1402) (Grifei).

“As disposições da LACP são integralmente aplicáveis às ações propostas com fundamento no 
CDC, naquilo em que não houver colidência, como é curial.

(...)

Há, por assim dizer, uma perfeita interação entre os sistemas do CDC e da LACP, que se completam 
e podem ser aplicados indistintamente às ações que versem sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos e individuais, observado o princípio da especialidade das ações sobre relações de 
consumo, às quais se aplica o Título III do CDC e só subsidiariamente a LACP” (Nelson Nery 
Junior, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª 
edição, ed. Forense Universitária, São Paulo 2005, pp. 1032/1033). (Grifei)

Com efeito, e com base em seu artigo 90, pode-se afirmar, seguramente, que o CDC, 
quando se tratar de tutela dos direitos e interesses do consumidor, tem aplicação prioritária, enquanto que a Lei 
7.347/85 (LACP) e o CPC têm aplicação subsidiária, naquilo que couber e não contrariar a norma prioritária.

 São aplicáveis às ações previstas neste Título as normas do Código de Processo Civil 
e da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 



suas disposições.

A legitimidade ativa da recorrente decorre diretamente da leitura do artigo 82, III, do 
CDC:

“Art. 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente:

(...)

III – as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda 
que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este Código;”

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sede de um dos três 
poderes de um Estado membro (Rio de Janeiro), considerado uma entidade estatal (assim como a União e 
os Municípios), pertence ao conjunto das entidades que constitui a Administração Pública, conforme leciona 
o saudoso Hely Lopes Meireles.

“Na nossa Federação, portanto, as entidades estatais, ou seja, entidades com autonomia política, 
são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal, cuja organização 
é estudada em capítulo próprio. As demais pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se 
constituírem por lei ou são autárquicas, ou são fundações, ou são entidades paraestatais, como 
veremos ao cuidar dos serviços públicos. Esse conjunto de entidades estatais, autárquicas, 
fundacionais e paraestatais constitui a Administração Pública em sentido instrumental amplo, 
ou seja, a Administração centralizada e descentralizada, atualmente denominada direta e indireta. 
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª edição, pp. 59).

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro, em sua acepção técnica, é um órgão da Administração Pública especialmente destinado à defesa dos 
direitos e interesses dos consumidores, conforme se pode extrair da leitura do parágrafo 19, do artigo 26, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Regimento Interno da ALERJ, Art. 26:

§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:



b) manifestar-se sobre composição, qualidade, 
apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de 
consumo e medidas de defesa do consumidor;

c) acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela 
pertinente e receber a colaboração de entidades e associação relacionadas à 
defesa do consumidor ;

d) representar a título coletivo, judicialmente ou 
extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no parágrafo único do art. 
81, conforme autorização expressa no art. 82, III, todos da Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. (Grifamos)

O artigo 82, III, do diploma de proteção do consumidor, é reflexo do tratamento 
desigual aos desiguais, de facilitação da defesa do consumidor (artigo 6°, VI), fundado no princípio da equidade 
combinado com o reconhecimento da vulnerabilidade (artigo 4°, I) do consumidor frente aos fornecedores 
de produtos e serviços. Portanto, a ampliação do rol de legitimados (mesmo para aqueles que normalmente 
não possuiriam legitimidade ativa ad causam) para defesa coletiva dos direitos e interesses dos consumidores se 
coaduna perfeitamente com a finalidade e com os objetivos do Código.

Esta ampliação do rol de legitimados encontra guarida em respeitáveis lições 

doutrinárias e na jurisprudência.

“A legitimação para agir foi ampliada não somente para ensejar o acesso às demandas 
essencialmente coletivas (art. 81, parágrafo único, nos I e II) como também para permitir a tutela 
coletiva dos interesses ou direitos individuais ligados entre si pelo vínculo da homogeneidade”.

“A ampliação foi ao ponto de permitir que as entidades e órgãos da Administração Pública direta 
e indireta, mesmo sem personalidade, possam ter acesso à justiça, desde que especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código (art. 82, no IIII)”.

(...)

“AMPLIAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA AGIR – A legitimação ad causam ativa consagrada no 
Código, para aforamento das ações coletivas , foi a mais ampla possível”. 



(...)

LEGITIMAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA – Não se limitou o legislador 
a ampliar a legitimação para agir. Foi mais além. Atribuiu legitimação ad causam a entidades e 
órgão da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, o que 
se fazia necessário para que órgãos públicos como o PROCON (Grupo Executivo de Proteção 
ao Consumidor), bastante ativos e especializados em defesa do consumidor, pudessem também 
agir em juízo, mesmo sem personalidade jurídica”. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
COMENTADO PELOS AUTORES DO ANTEPROJETO, Kazuo Watanabe, pp. 788,814 e 821)

“(...) Desse modo, um Departamento de proteção ao Consumidor, por exemplo, órgão integrante de 
determinada Secretaria de governo estadual e, portanto, da administração direta, está capacitado 
ao ajuizamento da ação, sem necessidade de ser a capacidade atribuída à própria entidade 
federativa estadual em si, como ocorre no sistema geral relativo a esse pressuposto processual. 
O mesmo se pode dizer, ainda como exemplo, de um Departamento de Defesa do Meio Ambiente: 
embora seja um órgão, e não uma pessoa, poderá habilitar-se como autor da ação civil pública. 
É comum, aliás, na estrutura do Executivo ou do Legislativo, a instituição de Procons, órgãos 
destinados à proteção dos consumidores” (Ação Civil Pública – Comentários por artigos, José 
dos Santos Carvalho Filho)

Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Tutela de interesses consumeristas. Legitimidade 
ad causam do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública para a propositura da 
ação. A legitimidade da Defensoria Pública, como órgão público, para a defesa dos direitos dos 
hipossuficientes é atribuição legal, tendo o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 82, 
III, ampliado o rol de legitimados para propositura da ação civil pública àqueles especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código. Constituiria intolerável 
discriminação negar a legitimidade ativa de órgão estatal – como a Defensoria Pública – as ações 
coletivas se tal legitimidade é tranquilamente reconhecida a órgãos executivos e legislativos 
(como entidades do Poder Legislativo de defesa do consumidor). Provimento do recurso para 
reconhecer a legitimidade ativa ad causam da apelante. (Apelação Civil n.° 2003.001.04832, 6ª 
Câmara Cível, j. 26/08/03, Rel Des. Nagib Slaibi Filho). (Grifos nossos) 

O STJ, no REsp. n.° 181.580 – SP, julgado no dia 09/12/2003, cuja integra segue em 
anexo, reconheceu (levando em consideração também o disposto no artigo 5°, inciso XXXII, da CF) a intenção 
do legislador de “ampliar o campo da legitimação ativa” na defesa dos direitos e interesses dos consumidores”.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLOSÃO DE LOJA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. 
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PROCURADORIA DE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. VÍTIMAS DO 
EVENTO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDORES.

I – Procuradoria de assistência judiciária têm legitimidade ativa para propor ação civil pública 
objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de explosão de estabelecimento 
que explorava o comércio de fogos de artifício e congêneres, porquanto, no que se refere à defesa 
do consumidor por meio de ações coletivas, a intenção do legislador pátrio foi ampliar o campo 
da legitimação ativa, conforme se depreende do artigo 82 e incisos do CDC, bem assim do artigo 
5°, inciso XXXII, da Constituição Federal, ao dispor expressamente que incumbe ao “Estado 
promover, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

II – Em consonância com o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos 
consumidores todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de 
consumo, vem a sofrer as conseqüências do evento danoso, dada a potencial gravidade que pode 
atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade vício de qualidade por insegurança.
Recurso especial não conhecido.



(REsp. 181.580-SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 09/12/2003)

A regra ordinária de direito processual, que impõe a interpretação restritiva nos casos 
de legitimação extraordinária e de substituição processual, deve ser afastada quando se tratar da tutela coletiva dos 
direitos e interesses de consumidores, justamente para que os objetivos almejados pelo CDC sejam alcançados.

“A legitimação conferida ao Ministério Público, União, Estados, Municípios, órgãos da 
administração indireta, órgãos públicos de defesa do consumidor, ainda que destituídos de 
personalidade jurídica, e, por derradeiro, às associações civis que incluam entre suas finalidades 
a defesa desses direitos e interesses difusos e coletivos, legitimação essa dada pelo CDC e pela 
LACP, restou consideravelmente ampliada pelos arts. 81 e 82 do CDC. A regra ordinária do Direito 
Processual, de que se devem interpretar restritivamente os casos de legitimação extraordinária e 
de substituição processual, à evidência não pode ser aplicada na tratativa processual dos direitos 
e interesses difusos e coletivos.

(...)

Nunca é demais lembrar a advertência, feita por Ada Pellegrini Grinover, de que os institutos do 
processo civil ortodoxo não atendem às necessidades da problemática dos interesses difusos 
e coletivos, de sorte que o processualista moderno deve procurar outros meios para buscar 
a efetividade do processo, revisitando os institutos processuais concebidos para o debate de 
direitos individuais, dos quais ressaltam, por sumamente importantes, a legitimação para a 
causa, a litispendência e a coisa julgada. Essa advertência foi bem apreendida pelo CDC, que 
modificou a regra da interpretação restritiva dos casos de substituição processual e legitimação 
extraordinária, deixando aberta a possibilidade de serem propostas todas e quaisquer ações que 
forem necessárias à efetiva tutela dos direitos protegidos pelo CDC (relações de consumo) e pela 
LACP (meio ambiente natural e meio ambiente cultural)”. (Nelson Nery Junior, Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª edição, ed. Forense 
Universitária, São Paulo 2005, p. 1034). (Grifei)

Deve-se levar em consideração, ainda, que a autora é um órgão especializado na defesa 
dos direitos e interesses dos consumidores e convive, diariamente, com os problemas ocorridos no mercado de 
consumo, como o agora apresentado. Portanto, é um órgão que pode tutelar adequadamente, em juízo, e a título 
coletivo, os direitos e interesses dos consumidores, atendendo o objetivo da Política Nacional das Relações de 
Consumo (art. 4°, caput, CDC).

Ademais, não se pode deixar de mencionar que a ampliação do rol de legitimados 
atende ao princípio da economia processual, tendo em vista que, em uma determinada situação que atinja um 
grande número de indivíduo, uma só demanda (coletiva de consumo) é suficiente para tutelar os interesses de 
todos (ou quase todos) os prejudicados. Caso contrário, o Judiciário ficaria assoberbado de ações individuais com 
o mesmo objeto. Os próprios autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor são partidários desse 



entendimento.

“As normas materiais mais severas e mais apropriadas à regulação das relações de consumo 
certamente influirão decisivamente na redução dos conflitos de interesses em níveis mais aceitáveis 
e, por isso mesmo, apesar da facilitação do acesso à justiça, o número de demandas, com o correr 
do tempo, será inferior ao que é esperado pelos mais céticos e críticos da nova legislação. Para que 
isso efetivamente ocorra, porém, é necessário que a própria sociedade, principalmente por meio dos 
autores das relações de consumo, que são os consumidores e fornecedores, de um lado, e o Estado, 
direta e indiretamente, por meio de seus órgãos e entidades autárquicas e paraestatais, de outro, 
compreendam, aceitem e efetivamente ponham em prática os objetivos estabelecidos no Código. 
(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMENTADO PELOS AUTORES DO ANTEPROJETO, Kazuo 

Watanabe, p 781)

 

DA LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO

SAMSUNG ELETRONICS Ltda., PHILIPS DO BRASIL Ltda., PANASONIC DO BRASIL Ltda., 
GRADIENTE ELETRONICS S/A, LG ELETRONIC DE SÃO PAULO Ltda e SONY BRASIL Ltda. 
estão comercializando, no Brasil, os televisores de plasma que fabricam, sem fornecerem informações corretas e 
precisas sobre tais produtos, levando os consumidores a adquirirem uma mercadoria sem o conhecimento de que 

não se prestarão ao fim ao qual aparentemente se destinam. 

Os fabricantes não informam aos consumidores que as imagens em alta  definição exibidas nas telas daqueles 
televisores quando em exposição nas lojas das maiores redes de eletroeletrônicos do País não se repetirão em casa, 
a não ser em condições especiais.

Isto porque, a Tv de Plasma é digital, e, assim, trabalha com o formato widescreen 16:9 (formato retangular, com 
16 de largura e 9 de altura), usado no cinema e para a reprodução de filmes em DVD.

No Brasil, os programas de televisão nos canais abertos chegam em sinal analógico, e a imagem é escalonada no 
chamado formato padrão 4:3 - quatro de largura por três de altura.

Ao assistir a canais abertos, a imagem será de 4:3, que, se for esticada para os 16:9 da tela de plasma, gera uma 
distorção na imagem, que se torna perceptivelmente inferior, na maioria das vezes  indiscutivelmente pior do que 



a de qualquer televisão comum, de vinte polegadas.

Mesmo em se tratando das TVs por assinatura, a maioria dos canais é exibido em 4:3 na tela de plasma, e duas 
tarjas pretas grandes surgem nas laterais das mesmas, nos espaços correspondentes, exatamente, à porção para 
inserção de imagens que são utilizadas.

Caso as tarjas permaneçam na tela por determinado tempo – aproximadamente duas horas, mancham o plasma, 
causando o efeito “burn-in”, que consiste na queima da tela resultante de uma imagem estática. Tal efeito será 
melhor exemplificado quando da narrativa “Dos Fatos”, abaixo.

Os fabricantes não informam aos consumidores acerca do efeito “burn-in”, nem que só terão acesso a imagens 
perfeitas quando for adotado, no Brasil, o sistema de sinal digital, ou quando da reprodução de filmes em DVD.

A aproximação da Copa do Mundo acaba sendo outro fator que está sendo utilizado pelos Réus para influenciarem 
os consumidores a comprarem TVs de plasma, veiculando maciça publicidade desta mercadoria usando como 
referencial para a sua aquisição aquele evento esportivo, como se fosse ser possível alcançar imagens perfeitas dos 
jogos nas telas daqueles televisores.

Além de não estarem prestando informações precisas e corretas aos consumidores a respeito das TVs de plasma 
que fabricam e comercializam, os Réus estão fazendo propaganda enganosa destas mercadorias, ao veicularem, nas 
propagandas, que aquelas garantirão aos consumidores  acesso a imagens perfeitas dos jogos da Copa .

São práticas que ferem os princípios da boa-fé objetiva, transparência e ampla informação, o que demonstra a 
legitimidade daquelas fabricantes para figurarem no pólo passivo da presente demanda. 

DOS FATOS:

SAMSUNG ELETRONICS Ltda., PHILIPS DO BRASIL Ltda., PANASONIC DO BRASIL Ltda., 

GRADIENTE ELETRONICS S/A, LG ELETRONIC DE SÃO PAULO Ltda e SONY BRASIL Ltda., 
responsáveis pela fabricação e comercialização de televisores de Plasma não estão fornecendo aos 
consumidores informações precisas e corretas acerca destas mercadorias, impedindo que estes decidam 
adquiri-las impelidos por uma vontade realmente refletida, autônoma e racional.

 Devido à própria tecnologia usada, a TV de plasma é moldada para exibir, na tela, o que há de melhor 
em matéria de imagem, apenas quando o sinal é digital.

As TVs de Plasma, nos últimos tempos, ocupam lugar de destaque não só na mídia,  como também nas vitrines de 
lojas especializadas. Suas vantagens são evidentes: tela gigante, design caprichado e imagens de cores vibrantes.



As desvantagens, porém, suficientes para frustrarem as legítimas expectativas dos consumidores e que ensejam a 
sua aquisição, só são notadas após a compra e instalação, já que não ficam à mostra, nem são informadas pelos 
Réus. 

“Desvantagens” foi o termo escolhido para representar duas restrições técnicas e impeditivas que, por não serem 
destacadas pelos Réus, nem na publicidade, nem no momento em que as comercializam, acabam tirando a graça 
do aparelho e colocando em xeque o investimento.

Primeiro: aquela imagem linda e perfeita vista nas lojas não se repetirá em casa, a não ser em condições especiais.

Isto porque, a Tv de plasma é digital, e, assim, trabalha com o formato widescreen 16:9 (formato retangular, com 
16 de largura e 9 de altura), usado no cinema e para a reprodução de filmes em DVD.

No Brasil, os programas de televisão nos canais abertos chegam em sinal analógico, e a imagem é escalonada no 
chamado formato padrão 4:3 - quatro de largura por três de altura.

Ao assistir a canais abertos, a imagem será de 4:3, que, se for esticada para os 16:9 da tela de plasma, acarretará uma 
distorção na imagem, que se torna perceptivelmente inferior, na maioria dos casos,  indiscutivelmente pior do que 
as das televisões comuns, de vinte polegadas.

A segunda desvantagem se estende às TVs por assinatura. Mesmo nestas, a maioria dos canais é exibida em 4:3 na 
tela de plasma, o que gera duas tarjas pretas grandes nas laterais da tela, no espaço correspondente, exatamente, à 
porção para inserção de imagem que não é utilizada.

Se as tarjas pretas ficarem um determinado período na tela (aproximadamente duas horas), irão manchar o plasma, 
causando o chamado efeito “burn-in”. Tal efeito consiste na queima da tela resultante de uma imagem estática. 
Outra hipótese de ocorrência do efeito “burn-in” é quando, ao longo da transmissão de algum programa, por 
exemplo, de uma partida de futebol, a logomarca do canal permanece sendo exibida estática durante todo o jogo. 
Ao final da exibição, o local da logomarca fica manchado. 

Os fabricantes não informam aos consumidores que só terão acesso a imagens perfeitas, como as que são exibidas 
na publicidade que veiculam das mesmas e que ficam expostas nas lojas de eletroeletrônicos quando for adotado, 
no Brasil, o sistema de sinal digital, ou quando da reprodução de filmes em DVD.

Além de não serem esclarecidos da baixa qualidade das imagens transmitidas nos canais abertos e, até mesmo nos 
canais por assinatura, os consumidores não são informados da possibilidade de as telas de suas TVs de plasma 
ficarem manchadas.

A entrevista concedida por funcionária de uma das Rés à Folha de Pernambuco e veiculada na Internet, confirma 
a veracidade das alegações acima (DOC.05). 

“De acordo com a gerente de produtos da LG, Fernanda Summa, alguns 



modelos novos possuem recursos para amenizar o burn-in, mas é impossível 
evitar por completo. “O plasma tem uma restrição da própria tecnologia de 
não deixar uma imagem estática muito tempo na tela, como as tarjas pretas 
laterais”, explica. Ela acha que “quem compra uma TV assim, tem que estar 
preparado para usar o formato widescreen, mesmo que deforme um pouco a 
qualidade da imagem nos canais abertos. Mas para filmes em DVD, a imagem 
fica perfeita”, garante. O gerente de logística da Plasmashop, Thiago Sato, 
confirma que “infelizmente, todas as plasmas estão sujeitas e a maioria dos 
compradores não faz idéia dos problemas até que eles aconteçam. É um fator 
negativo a médio e a longo prazo, sem dúvida”, explica Sato.”

O que acaba acontecendo, na prática, é que os consumidores, desinformados acerca da funcionalidade, ou não, das 
TVs de plasma no Brasil para a finalidade a que almejam, ingressam nas lojas de eletroeletrônicos e se deparam com 
tais mercadorias estrategicamente posicionadas em local de destaque, reproduzindo imagens em alta definição.

Devido à própria tecnologia usada, as TV de plasma, portanto, são moldadas para exibirem o que há de 
melhor em matéria de imagem, apenas quando o sinal é digital.

 Tal artigo, pela ausência de informações corretas, se torna o sonho de consumo até mesmo de quem está satisfeito 
com o televisor que possui e não pretenderia adquirir outro. 

Em razão de os fabricantes não fornecerem esclarecimentos ao público, os consumidores não atentam para o fato 
de que os aparelhos expostos apresentam imagens perfeitas porque estas correspondem à reprodução de filmes em 
DVD. O que se assiste nas telas enormes são partidas de futebol da Copa do Mundo de 2002, shows eletrizantes 
de artistas e grupos consagrados, como “Ivete Sangalo”, “U2” e “The Rolling Stone”, tudo em DVD!

Desinformados e hipnotizados, os consumidores se aproximam das telas das TVs de plasma e se sentem 
transportados do estresse de seus cotidianos para o gramado de algum estádio na França de 2002, para o topo de 
um trio elétrico ou para a área VIP da platéia que assiste ao show de um de seus ídolos. Não há como negar que a 
grandiosidade das telas das TVs de plasma e a nitidez das imagens transmitidas – quando se trata de reprodução 
de filmes em DVD – trazem a sensação de que fazemos parte do espetáculo exibido.

Dominados pelo desejo de poderem desfrutar, em suas residências, das sensações de estarem batendo bola com 
o “Cafu”, de se encontrarem cercados pela multidão que se aglomera ao redor dos trios no Carnaval baiano ou de 
que o “Bono Vox” lhes está dedicando uma de suas canções, os consumidores acabam comprando uma TV de 
plasma.



Apesar das ofertas e vantagens nas formas de pagamento atualmente disponíveis no mercado, além da redução 
de preços em relação ao ano passado, trata-se de televisor cujo preço ainda é extremamente salgado para a classe 
média brasileira. Apesar disso, o consumidor adquire tal artigo, parcelando-o em inúmeras prestações, ficando 
preso aos juros que incidirão sobre elas, contraindo uma dívida enorme em busca de uma satisfação que não será 
alcançada.

A aproximação da Copa do Mundo acaba sendo outro fator que está influenciando na decisão pela compra da 
televisão de plasma, até mesmo porque os Réus estão vinculando maciça publicidade deste artigo usando como 
referencial para a sua aquisição aquele evento esportivo, como se fosse ser possível alcançar imagens perfeitas dos 
jogos, transmitidos em sinal analógico e em formato 4:3, nas TVs de plasma, digitais e cujas telas têm formato 
16:9. (DOC. 01, DOC. 02, DOC. 03 e DOC. 04)

A propaganda daqueles aparelhos, há um tempo considerável, vem sendo feita de forma a convencer os 
consumidores de que sua tecnologia avançada impedirá a perda de qualquer detalhe da conquista do “hexa”.

As TVs de plasma fabricadas pelos Réus encontram-se estampadas nas páginas dos jornais de grande circulação e 
nos encartes que costumam acompanhá-los e que também são distribuídos nas lojas das maiores redes de eletro 
eletrônicos do País.

Trata-se de publicidade que ocupa, atualmente, amplo espaço na mídia televisiva, especialmente durante os 
intervalos da programação exibida em horário nobre e dos programas esportivos. 

Nas telas dos televisores estampados nas propagandas impressas o que vemos são imagens de partidas de futebol 
onde modelos estão trajando uniformes da seleção brasileira. 

Na imprensa falada, as propagandas incitam os consumidores a trocarem seus televisores por outros, com telas 
maiores e qualidade na transmissão de imagens, sendo sempre enfatizado, por meio das mais modernas técnicas 
publicitárias, que as TVs de plasma são as que melhor se enquadram naqueles quesitos, garantindo, assim, aos 
torcedores, maior satisfação.  

Os Réus, fabricantes de eletro eletrônicos, dentre os quais, televisores de plasma, estão conduzindo as campanhas 
publicitárias desta mercadoria de forma a despertar, nos consumidores, a expectativa de que a compra destes 
aparelhos lhes permitirá desfrutar do que há de melhor no mercado em matéria de imagem, principalmente 
quando da transmissão dos jogos a serem disputados na Alemanha. 



A Copa do Mundo é o maior evento mundial de um esporte considerado, no Brasil, uma “paixão nacional”, capaz 
de parar o País, sendo sempre motivo de festa. Os torcedores, desejosos por dividirem com amigos e familiares 
alegrias e tristezas refletidas nos gramados, procuram assistir aos jogos onde lhes seja garantida uma visão mais 
ampla dos campos e uma imagem mais nítida dos jogadores.

A ilusão, provocada pela enganosidade da publicidade veiculada pelos Réus, levou e continua a levar os consumidores 
a um clima de maratona – para superação dos próprios limites financeiros – com vistas à aquisição de TVs que, 
supostamente, lhes garantirão as melhores imagens dos jogos. 

Inicialmente estávamos diante apenas do não fornecimento, pelos Réus, das informações precisas e corretas 
relativas a um, dentre os vários eletroeletrônicos que fabricam e comercializam. Deparamo-nos, agora, com uma 
prática extremamente grave nos termos da Lei nº 8.078/90: a publicidade enganosa.

A publicidade veiculada pelos Réus, dos televisores de plasma, vinculada à Copa do Mundo, evidencia que, além 
de pretenderem aproveitar o momento para aumentarem as vendas de um produto que não atenderá às finalidades 
dos consumidores, cada fabricante pretende se firmar no mercado de eletroeletrônicos como líder em vendas de 
televisores. Isto porque, cada um criou seu “slogan” para indicar seu empenho na fabricação daqueles artigos, com 
vistas ao Mundial de futebol.

Nos encartes onde são exibidos os televisores – inclusive os de plasma -, induzindo, com as imagens das telas, 
os consumidores a trocarem suas TVs por outras que lhes proporcionarão “melhores imagens”, os Réus ainda 
vinculam suas marcas à Copa do Mundo de 2006.(DOC. 03):

“PANASONIC: Uma seleção de ofertas campeãs para você.”

“LG: Tecnologia para você não perder um detalhe do hexa.”

“SONY: Tudo o que você quer nesta Copa: a inovação da SONY e o hexa.”

“PHILIPS: Reúna os amigos para torcer pelo Brasil.”

“GRADIENTE: Torcer pelo hexa fica mais divertido com a GRADIENTE.”

“SAMSUNG: Brasil hexacampeão. Dá para ver o futuro com uma TV assim.”

“A melhor seleção de Plasmas e LCDs para você assistir ao Mundial: LG” (DOC. 04).



(grifos nossos)

As imagens de partidas de futebol exibidas nas telas das TVs de plasma expostas e os “slogans” criados pelos Réus 
estão direcionados a convencer os potenciais consumidores de que tais televisores transmitirão imagens perfeitas 
dos jogos do Mundial.

Agora já não mais tratamos de ausência de informações precisas, mas de propaganda enganosa!

 

A publicidade de que tratamos é a que atua não só como oferta contratual, mas também como informação, 
assegurando determinada qualidade ao produto. A publicidade, por exigir um certo poder econômico daquele que 
a faz veicular, na maioria das vezes, é veiculada pelo fabricante do produto, como se percebe acima.

Os Réus, através de campanhas nacionais, afirmam a qualidade das imagens das TVs de plasma que fabricam, mas 
a publicidade é usada indiretamente pelos comerciantes para motivar os consumidores a comprarem os produtos 
que têm em estoque.

Os comerciantes utilizam, de forma indireta, e às vezes até inconsciente, as campanhas publicitárias dos 
fabricantes.

No direito do consumidor, a publicidade, enquanto informação prestada ao consumidor, produz efeitos que 
nascem não da nova noção de oferta, mas do novo dever de informar sobre as qualidades do produto. A publicidade 
veiculada pelo fabricante pode atingir, indiretamente, o comerciante-vendedor.

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, os instrumentos usados para informar os consumidores 
sobre as qualidades dos bens tanto podem ser as embalagens e apresentação dos produtos, como aqueles que hoje 
integram a oferta: os impressos e a publicidade veiculada pelos fabricantes. A partir do Código de Defesa do 
Consumidor, informações que, no passado, eram meros meios de promoção de vendas, passaram a ser vinculativas 
para os fabricantes.

Os Réus não estão, portanto, fornecendo aos consumidores as informações verídicas acerca das imagens transmitidas 
pelas TVs de plasma quando da veiculação da publicidade destas, incitando o consumo de um produto que não 
atenderá às legítimas expectativas dos consumidores. 



Não bastasse isto, os fabricantes oferecem aos consumidores os televisores de plasma que comercializam como 
sendo a melhor opção em design e imagem disponível no mercado para o acompanhamento dos jogos da Copa 
do Mundo de 2006, quando tais imagens só se apresentam precisas quando da transmissão de filmes em DVD e 
em condições especialíssimas.

Tal prática fere os princípios da boa-fé objetiva, transparência e ampla informação, infestando o mercado de 
consumo com produtos que não possuem as qualidades e características divulgadas em sua publicidade, o que é 
vedado pelo espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Caso os Réus estivessem de boa-fé ao veicularem a publicidade das TVs de plasma, mostrando um mínimo de 
respeito e consideração para com os consumidores, sem a intenção de induzi-los em erro, informariam as hipóteses 
em que a boa qualidade das imagens poderia ser alcançada. 
 
O procedimento que os Réus estão adotando, revestido de ousadia e ardilosidade, está indo de encontro a  todos 
os princípios e valores que o legislador visou prestigiar no C.D.C., diploma cujos dispositivos são pautados pela 
boa-fé, pelo respeito, pela harmonia, pela transparência, enfim, pelo equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores.

Nada pior para o cidadão, como consumidor, do que se sentir enganado;  se apercebendo ter sido tratado de forma 
indigna, constatando ter, ou estar, contribuindo para o enriquecimento de empresários inescrupulosos.

Mais grave seria aquilatar que a prática aviltante contra as relações de consumo não gerará qualquer conseqüência 
para os empresários faltosos.  Com o objetivo de que  isto não venha a acontecer, diante dos fatos expostos, vem 
esta Comissão, legitimada ativa para tanto, submeter tal matéria ao Poder Judiciário, através da presente Ação Civil 
Pública.

DO DIREITO:

O Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos seus artigos 2º e 3º, deve ser aplicado ao presente 
caso, uma vez que se trata de uma relação de consumo.

As relações entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços iniciam-se antes mesmo do estabelecimento 
do contrato propriamente dito. A oferta contida em uma publicidade já está inserida na fase contratual, mesmo 
quando o negócio jurídico não se realiza; é a chamada fase pré-contratual. Não há qualquer divergência na doutrina 
e jurisprudência do nosso direito sobre este fato.

No que tange à oferta de produtos e serviços, assegura o Código de Defesa do Consumidor:



“Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos 
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” (grifos nossos)

O dispositivo tem, na sua origem, o princípio da transparência, expressamente previsto no CDC (art. 4º, caput). 
Por outro lado, é decorrência também do princípio da boa-fé objetiva, que perece em ambiente onde falte a 
informação plena do consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, como ocorre no presente caso, deve o fornecedor de produtos comportar-se 
de acordo com os ditames da Lei consumerista na busca da concretização dos objetivos da Política Nacional 
de Relações de Consumo, dentre os quais destaca-se o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas 
relações de consumo (art.4º, I C.D.C.).

De acordo com o caput e inciso III, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, as relações de 
consumo devem ser norteadas pelos princípios da boa fé objetiva, eqüidade e transparência.

Por boa fé objetiva deve-se entender um comportamento leal, que visa não prejudicar a outra parte (dever de 
proteção), para atender a legitima expectativa que levou parceiro contratual a contratar.

Por transparência deve-se entender a clareza no momento de se prestar informações sobre os temas relevantes da 
futura relação contratual.

A transparência, portanto, está intimamente ligada ao dever de informação exigido em vários dispositivos do 
Código de Defesa do Consumidor. Este dever varia de acordo com as características do parceiro contratual, em 
obediência ao princípio da eqüidade.

A transparência é informação sobre temas relevantes, e o C.D.C. impõe um amplo dever aos fabricantes, de 
informarem aos consumidores sobre as características do produto que comercializa. O objetivo do legislador foi 
o de  evitar qualquer tipo de lesão ao consumidor, pois sem conhecer as qualidades e características dos produtos, 
poderia vir a adquirir mercadorias que não se prestassem aos fins a que se destinam. 

A princípio da transparência rege o momento pré-contratual, sua eventual conclusão e afeta a essência do negócio, 
pois a informação repassada integra o conteúdo do contrato, e, se falha, representa falha na qualidade do produto 
oferecido. A idéia é reequilibrar as forças nas relações de consumo, em especial na conclusão desta modalidade de 
contrato. 

No que tange ao fornecimento de informações quando da publicidade, determina o Código, em seu art. 30, in 



verbis:

“Art. 30 - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 
meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados obriga o fornecedor 
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

O consumidor, vulnerável presumido, tem agravada essa condição quando adquire um produto que não apresenta 
as qualidades e características que lhes são atribuídas em sua publicidade e quando de sua comercialização.

Os Réus veiculam, na imprensa escrita e falada, a publicidade das TVs de Plasma sem esclarecerem aos 
consumidores que só terão acesso a boas imagens quando no Brasil for adotado, no Brasil, o sistema digital ou 
quando da reprodução de filmes em DVD.

Sem receberem informações precisas a respeito da mercadoria, os consumidores adquirem tais produtos, que 
ainda pesam no bolso da classe média, e, após efetuarem a instalação em suas residências, se deparam com 
imagens distorcidas e de baixa qualidade, tanto nas transmissões das TVs abertas, quanto nas transmissões das 
TVs por assinatura. 

Há, ainda, o chamado “efeito burn-in”, confirmado nas entrevistas concedidas pela gerente de produtos da LG, 
Fernanda Summa, e pelo gerente de logística da Plasmashop à Tribuna de Pernambuco, transcritas supra, 
dando conta de que, quando uma imagem permanece estática por muito tempo na tela, aquele efeito é inevitável 
e a tela fica manchada.

Nenhuma destas informações é prestada aos consumidores pelos fabricantes, nem quando da veiculação da 
publicidade das TVs de Plasma, nem quando de sua comercialização.

Registra-se, aqui, uma prática desleal caracterizada pela inobservância do princípio da boa-fé objetiva, que deságua no 
dever das partes de agirem conforme parâmetros de honestidade e lealdade, engloba deveres como o dos fabricantes 
de informarem todas as qualidades e limitações dos produtos que fabricam e distribuem no mercado de consumo.   

Além dos princípios que norteiam as relações de consumo, o CDC, em seu artigo 6º, define alguns direitos 
básicos dos consumidores, que devem, em qualquer relação de consumo, ser obrigatoriamente respeitados:
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
 
[...]

 
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem com 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;

[...]
 
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,coletivos e difusos;

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando, a critério do juiz, forem verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiência;” (grifos nossos)
 

O artigo 6º do CDC destaca, portanto, entre outros direitos, o direito à informação adequada sobre os diferentes 
produtos, com especificação correta de suas características, e qualidades, bem como a proteção contra a publicidade 
enganosa e os métodos comerciais desleais.

Como já mencionado, os Réus, além de não fornecerem informações precisas acerca das TVs de Plasma que 
fabricam e comercializam, estão veiculando maciça publicidade daqueles televisores usando como referencial para 
a sua aquisição a Copa do Mundo de 2006, como se a transmissão das partidas por este aparelhos proporcionasse 
imagens de alta definição.

Todos os Réus têm ciência de que por enquanto, no Brasil, os programas de televisão nos canais abertos chegam 
em sinal analógico, e a imagem é escalonada no chamado formato padrão 4:3 – quatro de largura por três de altura 
-, enquanto que as TVs de Plasma, digitais, possuem telas em formato 16:9. 

Imagem de 4:3, esticada para os 16:9 da TV de Plasma, fica distorcida e até mesmo inferior à da televisão anterior 
do consumidor, de vinte polegadas.

Inúmeros consumidores vêm comprando televisores de Plasma acreditando que terão acesso a imagens perfeitas 
dos jogos do Mundial. Tal crença advém da influência da publicidade que, por si só, é capaz de provocar uma 
distorção no processo decisório, de forma que, se os consumidores estivessem melhores informados, possivelmente 
não estariam efetuam o negócio. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, proíbe a publicidade enganosa ou abusiva, nos seguintes 
termos:

“Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1º - 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;” (grifos nossos)



O Código de Defesa do Consumidor não se limitou ao regramento das relações contratuais de consumo. A 
proteção do consumidor tem início em momento anterior ao da realização do contrato de consumo.

 O legislador reconhece que a relação de consumo não é apenas contratual. Ela surge, igualmente, por meio das 
técnicas de estimulação do consumo, quando só se pode falar em expectativa de consumo. A publicidade é a 
mais importante destas técnicas, portanto, recebeu tratamento especial no C.D.C. que consagrou o princípio da 
veracidade da publicidade ao proibir e definir a publicidade enganosa.

Os Réus, ao garantirem, através da publicidade veiculada, que os consumidores que adquirirem TVs de Plasma 
terão acesso a imagens perfeitas dos jogos da Copa do Mundo, conforme exaustivamente demonstrado, estão 
infringindo o disposto no parágrafo 1º do art. 37 da Lei 8.078/90, identificando-se, na hipótese, a prática 
tipificada como publicidade enganos por comissão: os Réus estão afirmando algo capaz de induzir o consumidor 
em erro, ou seja, diz algo que não é. Trata-se de prática que afeta não apenas os consumidores, mas a sanidade do 
próprio mercado. 

 Os autores do anteprojeto do CDC asseveram que: 

[...] não se exige prova de enganosidade real, bastando a mera enganosidade potencial (“capacidade de indução a erro”); é 
irrelevante a boa-fé do anunciante, não tendo importância o seu estado mental, uma vez que a enganosidade, para fins preventivos 
e reparatórios, é apreciada objetivamente; alegações ambíguas, parcialmente verdadeiras ou até literalmente verdadeiras podem 
ser enganosas[...](sem grifos no original).GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
p. 288. 

 
Na mesma esteira, Adalberto Pasqualotto :

Não é difícil identificar na publicidade enganosa o seu elemento nuclear. O anunciante tem deveres de informação, lealdade, 
transparência, identificação e veracidade frente ao consumidor. Toda mensagem publicitária com capacidade de induzir 
o consumidor em erro, levando-o a escolhas equivocadas, certamente vulnera esses deveres. Dado que 
o tipo legal não é exaustivo, mas exemplificativo, como resulta claro de sua própria redação, qualquer mensagem publicitária que, 
não configurando, embora, algumas das formas previstas na lei, seja capaz de provocar o mesmo erro do consumidor, é igualmente 
enganosa. Por trás desse potencial nocivo está uma flagrante violação da boa-fé objetiva.(sem grifos no original) PASQUALOTTO, 
Adalberto. Os Efeitos Obrigacionais da Publicidade no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997, p.142.

Por fim, René A. Dotti preleciona que:

Por informação relevante se entende toda aquela necessária e fundamental para a formação de um 



convencimento a propósito da natureza, das características, condições e demais aspectos do produto ou do 
serviço...Entende-se por 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” (sem grifo no original).CRETELLA JUNIOR, Jose e DOTTI, René Ariel. Comentários ao 
Código do Consumidor. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1992. p. 255 e 266
A finalidade das normas do CDC, conforme dispositivos acima, é evitar que o consumidor, vítima em potencial 
de técnicas de convencimento, não seja levado a tomar decisões sob a influência da veiculação publicidade que não 
lhes forneça informações verídicas e precisas acerca dos produtos disponíveis no mercado de consumo, decisões 
estas que impliquem, como no caso ora em discussão, no gasto de valores exorbitantes para a aquisição de artigos 
que não virão a atender às expectativas geradas pela enganosidade da publicidade.

Os Réus detém todas as informações acerca dos artigos que fabricam e comercializam. Por esta razão, é deles o 
dever de informar corretamente os consumidores, principalmente através das mensagens publicitárias veiculadas, 
a respeito dos produtos que fabricam, incluídas, aqui, suas limitações, sem incutir, em suas mentes, falsas idéias a 
respeito da tecnologia dos mesmos. Isto é mais do que cumprir com o dever anexo de informação, é cooperar, é 
ter cuidado, é agir com lealdade, para evitar que os consumidores sejam vitimados por uma das piores sensações 
que podem acometer os seres humanos; a de que foram enganados. 

Para que os consumidores que já adquiriram, estão adquirindo e venham a adquirir as TVs de Plasma fabricadas 
pelos Réus o façam de forma racional, cientes de que só terão acesso a imagens de alta definição quando for 
adotado, no Brasil,  o sistema digital de transmissão, ou quando da transmissão de filmes em DVD, não se 
mostrando, portanto, tal produto adequado ao acompanhamento, com precisão, dos jogos da Copa do Mundo, 
conforme alardeado em sua publicidade, faz-se necessária medida que imponha aos Réus a prestação de tais 
informações.
 

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC que, “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 
justificação prévia, citado o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela liminar para garantir a total satisfação do direito do 
consumidor nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda interfere de forma negativa.

Trata-se, portanto, de verdadeira antecipação de tutela, logo, deve o dispositivo ora em comento ser interpretado 



em harmonia com o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata do assunto de forma geral.

 O artigo 273 do CPC exige, para que seja concedida a antecipação parcial ou total da tutela pretendida, que exista 
prova inequívoca que convença o juiz sobre a verossimilhança das alegações do autor, e que “haja fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação da tutela não será concedida caso exista “perigo” de 
irreversibilidade do provimento antecipado”.

A doutrina já se manifestou sobre a contradição existente nas expressões “prova inequívoca” e “que convença da 
verossimilhança da alegação”, contidas no artigo 273 do CPC, concluindo que, havendo uma prova inequívoca 
haverá certeza, e não simples verossimilhança, cujo real significado é parecer ser verdadeiro o alegado, logo, a 
melhor interpretação para o dispositivo é haver probabilidade da existência do direito alegado, para que possa ser 
concedida a antecipação da tutela, conforme já se manifestou Cândido Rangel Dinamarco.

“O artigo 273 condiciona a antecipação da tutela à 
existência de prova inequívoca suficiente para que o juiz se convença da verossimilhança da 
alegação. A dar peso ao sentido literal do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente 
porque prova inequívoca é prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas, 
infundindo no espírito do juiz o sentimento de certeza e não mera verossimilhança. 
Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar mais do que imbuir-
se do sentimento de que a realidade fática pode ser como a descreve o autor.

Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no artigo 273 do 
Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), chega-se ao 
conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera verossimilhança”. 
(Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, 2ª 
edição, São Paulo 1995, ed. Malheiros, pp.143)

Os requisitos para a concessão da liminar facilmente se vislumbram do já exposto. O fumus boni juris, sem 
um prejulgamento de mérito, consubstancia-se em um juízo de probabilidade, razoavelmente demonstrado, de 
irregularidade e abusividade das condutas praticadas pelos Réus. Não há como se negar, por mais perfunctória que 
seja a análise dos dispositivos invocados, quando da abordagem do mérito, que os Requeridos já lesaram, encontram-
se, diariamente, lesando e ainda lesarão direitos dos inúmeros consumidores que já adquiriram, encontram-se, no 
presente momento, adquirindo, e, futuramente, adquirirão as Tvs de Plasma fabricadas e comercializadas pelos 
Réus. 

O periculum in mora, de outra parte, emerge da premente necessidade de se evitar que consumidores continuem 



expostos, até o provimento jurisdicional definitivo, às conseqüências danosas advindas do não fornecimento 
de informações corretas e precisas relativas às limitações tecnológicas daqueles televisores. Os consumidores, 
não   esclarecidos de que as imagens só serão nítidas quando da transmissão de filmes em DVD, em razão de 
o sinal, no Brasil, não ser digital, e sim, analógico, nem prevenidos a respeito da possibilidade de terem as telas 
de seu televisores manchados pelo já mencionado efeito “burn-in”, continuarão, até o provimento jurisdicional 
definitivo, comprando tais aparelhos, até mesmo porque, além da ausência de informações corretas, os Réus 
veiculam publicidade capaz de enganar os consumidores, convencendo-os de que sua compra lhes proporcionará 
as melhores imagens dos jogos da Copa do Mundo. 

A reparação sem a proteção liminar resta extremamente difícil, pois os danos causados pelos réus a um número 
indeterminado e cada vez maior de consumidores vem se protraindo no tempo, agravando seus efeitos e causando 
prejuízos atuais e futuros, tudo a revelar o periculum in mora.

Importa salientar que o que se requer, em medida liminar, é que:

I - os Réus informem aos consumidores:

1 - que as TVs de Plasma que fabricam e comercializam só produzem imagens perfeitas e de alta 
definição na transmissão de filmes em DVD;

2 - que a diferença entre o formato da imagem das TVs de Plasma e o dos demais televisores, gera, 
tanto nos canais abertos, quanto nos por assinatura,uma distorção na imagem;

3 – que se as tarjas pretas grandes que ocupam o espaço correspondente à porção para inserção de 
imagem que não é utilizada permanecerem, por um período superior a duas horas na tela, o plasma 
será manchado.

II – os Réus suspendam, de imediato, toda a publicidade enganosa dos TVs de Plasma que fabricam 
e comercializam,  usando como referencial para a aquisição desta mercadoria os jogos da Copa do 
Mundo de 2006, incutindo, nos torcedores-consumidores, a falsa noção de que a sua tecnologia 
garante uma melhor qualidade de imagens das partidas.



A concessão de liminar para o cumprimento do acima requerido é a única maneira de termos a certeza 
de que os consumidores estarão corretamente informados e que manifestarão suas vontades de forma 
livre e consciente.

Assim, demonstrado o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos essenciais à concessão de liminar, 
mister que esse Juízo conceda tal medida para proteger os consumidores contra a prática abusiva dos requeridos 
que, de forma ardilosa, vêm se valendo da boa-fé e vulnerabilidade dos consumidores para impingir-lhes um 
produto sem fornecer-lhes informações essenciais a seu respeito e, o que é pior, veiculando publicidade enganosa 
acerca de suas características.  

Em última análise, a concessão de medida liminar não só atenderá aos interesses de grande parcela da 
sociedade, como inibirá a adoção de práticas similares às combatidas nesta demanda.

 DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, requer-se:

A – Sejam os Réus condenados em obrigação de fazer no sentido de:

A’ – Levarem ao conhecimento dos consumidores, de forma ampla, que:

As TVs de Plasma que fabricam e comercializam só são moldadas a exibirem o que há de melhor - 
em matéria de imagem quando o sinal é digital, trabalhando com o formato widescreen 16:9 
(formato retangular, com 16 de largura e 10 de altura), ou na transmissão de filmes em DVD e, 
como no Brasil, por enquanto, os programas de televisão nos canais abertos chegam em sinal 
analógico, com imagem escalonada no chamado formato padrão 4:3, quando a mesma é esticada 
para os 16:9 da tela de plasma, a imagem fica distorcida;

mesmo nas TVs por assinatura, a maioria dos canais é exibida em 4:3 na tela de plasma, o que - 
gera tarjas pretas grandes nas laterais da tela, no espaço correspondente, exatamente, à porção 
para inserção de imagem que não é utilizada e quando as tarjas pretas permanecem por um 
determinado período na tela (aproximadamente duas horas), mancham o plasma, causando o 
chamado efeito “burn-in”;. 



tal efeito, que consiste na queima da tela resultante de uma imagem estática está sujeito a - 
acontecer ao final da transmissão de programa ao longo do qual a logomarca do canal permanece 
estática na tela durante curto período de tempo:  o local da logomarca ficará manchado. 

 
A”– Suspenderem, imediatamente, a publicidade das TVs de Plasma que fabricam e comercializam, 
realizada, tanto na mídia impressa - jornais de grande circulação, em encartes que os acompanham 
e que são distribuídos nas lojas das maiores redes de eletroeletrônicos do País – quanto  televisiva, 

usando como referencial para a aquisição desta mercadoria os jogos da Copa do Mundo de 2006, 
incutindo, nos torcedores-consumidores, a falsa noção de que a sua tecnologia garante uma 
melhor qualidade de imagens das partidas.

B – a concessão de medida liminar em relação aos pedidos anteriores;

C – em caso de concessão da medida liminar requerida no pedido anterior, seja fixada multa diária à ré, 
na forma do parágrafo 3º do artigo 84 do CDC;
D – a condenação dos réus à publicação do edital previsto no artigo 94 do CDC, não se restringindo, tal 
ato, apenas ao órgão oficial, mas também aos órgãos de imprensa estadual, às expensas dos Réus; 

Esse pedido, além de servir para recompor o dano moral coletivo sofrido pelos consumidores e por toda a 
sociedade, também tem como objetivo restabelecer a harmonia e a confiança no mercado de consumo. 

E – a intimação do Ministério Público;

F – a citação das Rés nos endereços preambularmente declinados, para que, querendo, contestem a 
presente ação, alertadas sobre os efeitos da revelia;

G - a condenação das requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais;



H- a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, em face do previsto 
art. 87 da Lei nº 8.078/90;

 I - seja tornada definitiva a concessão da liminar.

Protesta por todos os meios de prova, especialmente a documental acostada a presente.

Dá-se a causa o valor de 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

Rio de janeiro, 08de junho de 2006.

ADRIANA MONTANO LACAZ                             PAULO GIRÃO BARROSO
         OAB/RJ 78.460                                                   OAB/RJ 107.255

VICTOR CALDAS WILLIAN                             PERON DE SOUSA CAVALCANTE
       OAB/RJ 113.689     OAB/RJ 146.361 - E

 


