
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 

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Contra PROTECTOR & GAMBLE HIGIENE E COSMÉTICOS, inscrita no CNPJ sob o n.° 67.712.562/0017-04, 
estabelecida à Rua Francisco Pereira, Loureiro-SP, CEP: 13290-000, com fundamento nos artigos 6°, II, IV e VI, 30 c/c 
35, III, e 36, caput, e parágrafo único, todos da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e nos termos que se 
seguem:

PRELIMINARES
Da aplicação da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e legitimidade ativa ad causam da autora

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº. 8.078/90, norma especial, de ordem pública e interesse social (art. 
1°), deve ser obrigatoriamente aplicado à presente demanda, tendo em vista que a relação existente entre as rés e 
aqueles que são submetidos às práticas comerciais por elas engendradas é de consumo, conforme previsto em seus 
arts. 2°, caput e parágrafo único, 3º e 29.

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, e de forma integral em seu artigo 82, III, sobre a legitimidade ativa ad 
causam dos órgãos da administração pública para defender os direitos e interesses dos consumidores através de ações 
judiciais coletivas de consumo, deve ser aplicado prioritariamente em relação às demais legislações aplicáveis, como a 
Lei n. 7.347/85 e o CPC.

“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”. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do 
consumidor: direito processual. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 66/67) (grifos nossos)

“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”. (NERY 
JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante 
em vigor, atualizado até 01.08.1997. São Paulo: RT, 1997, p. 1402) (Grifos nossos)
“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” (NERY JUNIOR, 
Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São 
Paulo: Forense Universitária, pp. 1032/1033) 

Dispõe o artigo 82, III, do CDC que “para fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente” “as entidades 
e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados 
à defesa dos interesses e direitos” dos consumidores.

A autora é uma comissão permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (arts. 109, da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, e 25, parágrafo único, XXI, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro), sem personalidade jurídica, especificamente destinada, de forma ampla, à defesa dos direitos e 
interesses do consumidor (art. 26, § 19, alíneas “a” a “c”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro), e de forma específica, apesar de não haver qualquer exigência no artigo 82, III, do CDC (exige apenas 
que “defenda” os direitos e interesses dos consumidores), à defesa dos direitos e interesses do consumidor através de 
ações judiciais coletivas de consumo (art. 26, § 19, alínea “d”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro).

Art. 109. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos Regimento ou ato legislativo de sua criação.

Art. 25. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Iniciados os trabalhos de cada 
sessão legislativa, a Mesa, dentro do prazo improrrogável de quinze dias, providenciará a organização das comissões 
permanentes.
Parágrafo único. As comissões permanentes são:
(...)
XXI – Comissão de Defesa do Consumidor, com cinco membros.

Art. 26. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Compete às comissões 
permanentes:
(...)
§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:



a) manifestar-se sobre matéria referente à economia popular;
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 associações 
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.

“(...) 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”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação 
Civil Pública: comentários por artigos)

“Além das entidades, o inciso III também legitima os órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos pelo Código, reconhecendo-lhes a personalidade judiciária e 
permitindo, assim, a plena atuação em juízo de órgãos públicos como o Procon e os Núcleos de 
Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que podem, agora, sem nenhuma dúvida, propor, 
nomine próprio, ações coletivas em defesa dos consumidores (sempre em sentido amplo)”. 
(ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito processual. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 81)

“A norma autoriza a propositura da ação coletiva pelos órgãos públicos de defesa do consumidor, 
mesmo que não tenham personalidade jurídica. Têm eles personalidade judiciária, podendo ser 
autores de demanda em juízo. Os Procons, por exemplo, podem agir em juízo, em nome próprio, 
por meio de seu diretor ou representante legal. O diretor do ente despersonalizado pode conferir 
mandato a advogado para que seja proposta a ação, sendo desnecessário que o procurador 
da pessoa jurídica de direito (procurador da República, procurador do Estado ou procurador 
do Município) subscreva a petição inicial. Caso o diretor ou representante legal do ente 
despersonalizado seja advogado, pode lê mesmo subscrever a petição inicial de ação coletiva.
(...)
Não há necessidade de previsão estatutária estrita para que se a entenda legitimada, sendo 
suficiente que a associação defenda os direitos do consumidor”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código 
brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense 
Universitária, p. 1396)

Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Tutela dos interesses consumeristas. Legitimidade 
ad causam do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública para propositura da 
ação. A legitimidade da Defensoria Pública, como órgão público, para 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 aos 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 (TJRJ, Ap. Cív. 2003.001.04832, 6ª Câm. 
Cív., Rel. Des..Nagib Slaibi Filho).

e) encaminhar as representações mencionadas na alínea “d” para publicação na íntegra no Diário Oficial da ALERJ, 
assim como as desistências das representações feitas.

Portanto, inegável a legitimidade da autora para figurar no pólo ativo da presente demanda, assim como de qualquer 



demanda judicial coletiva de consumo, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e 
pelo TRF 2ª Região.

Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Comissão de defesa do consumidor da Assembléia 
Legislativa. Legitimação por força do inciso III do art. 82 do CDC. Sentença que se reforma. 
Recurso provido (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.13728, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Varanda, 
julgado por unanimidade).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. O CPDC, ao dispor no art. 82, III, que têm legitimidade ativa 
nas ações coletivas “as entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses protegidos por 
este Código”, não permite dúvida quanto à legitimação de pessoas formais e se refere aos direitos 
metaindividuais, em que inscrevem os individuais homogêneos (id, art. 81, III). Apelo conhecido 
e provido. Sentença que se anula. Unânime (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.23959, 3ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Fernando Foch).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública. Defesa do Consumidor em Juízo. Legitimidade ativa para 
propositura da ação. Aplicação dos arts. 5°, inc. XXXII da CRFB e art. 82, inc. III do Código de 
Defesa do Consumidor. Legitimidade da Comissão de Defesa do Consumidor. Legitimidade da 
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ para propositura de ação coletiva tendente a defesa 
de direitos do consumidor objetivando o reconhecimento de aumento abusivo da tarifa cobrada 
por transporte marítimo e retorno ao patamar anterior, bem como a condenação à restituição, 
em dobro, das tarifas pagas indevidamente pelos consumidores. A mens legis do art. 82 do CDC 
quando estabeleceu legitimação para agir atinente ao aforamento de ações coletivas foi a mais 
ampla possível não podendo o aplicador da lei dar interpretação restritiva. No inc. III do art. 82, 
não se limitou o legislador a ampliar a legitimação para agir. Foi mais além, atribuiu Legitimação 
ad causam a entidades e órgãos da Administração Pública direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, o que se fazia necessário para órgãos como PROCON e a Comissão 
Apelante, bastante ativos e especializados em defesa do consumidor, pudessem também agir em 
juízo. PROVIMENTO DO APELO (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.30582, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Sidney 
Hartung Buarque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DA ALERJ EM FACE DE NET RIO S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA 
PELA SENTENÇA RECORRIDA, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. POSTERIOR 
INCLUSÃO NO REGIMENTO INTERNO DA ALERJ DE DISPOSITIVO QUE AUTORIZA À COMISSÃO 
AUTORA A PROMOVER A AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA 
LEGITIMIDADE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 462, DO CPC. O ARTIGO 82, INCISO III, DO CDC, 
NA VERDADE AMPLIOU O CAMPO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OS 
ARTIGOS 5º E 6º DA LEI 7.347/85 E OS ARTIGOS 109 E 173, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÃO EXCLUEM, MAS ANTES ALARGAM O ROL DOS LEGITIMADOS, 
EM BENEFÍCIO DOS CONSUMIDORES (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.39474, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Luis Felipe Salomão).

PODER LEGISLATIVO DESTE ESTADO, POSSUINDO A COMISSÃO AUTORA, LEGITIMIDADE 
PARA POSTULAR NO PÓLO ATIVO DESTA DEMANDA. O PARQUET FUNCIONA NA MESMA, 
COMO FISCAL DA LEI E NÃO COMO PARTE. ANULA-SE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NOS SEUS 
TRÂMITES LEGAIS – PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO E PREJUDICADO O SEGUNDO (TJRJ, 
Ap.Cív. 2006.001.24835, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Edson Scisinio Dias).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM 
EXAME DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 82, III DO CDC. LEGITIMIDADE DAS ENTIDADES E 
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, AINDA QUE SEM PERSONALIDADE 
JURÍDICA, DESTINADOS À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS PROTEGIDOS PELO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO RECURSO (TJRJ, Ap.Cív. 2007.001.39903, 20ª 
Câmara Cível, Rel. Desa. Odete Knaack de Souza).

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA COLETIVA PROPOSTA PELA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. ENTENDIMENTO DA JULGADORA DE QUE FALTARIA LEGITIMIDADE 
ATIVA À DEMANDANTE. REFORMA DA SENTENÇA (TJRJ, Ap.Cív. 2007.001.60029, 16ª Câmara 
Cível, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho).



PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA 
PELA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – EMPRÉSTIMOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS – PROPAGANDA 
ENGANOSA – INTERESSE DIFUSO, COLETIVO OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – LEGITIMAÇÃO 
CONCORRENTE - VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL – ARTS. 6º, 31, 36, 37, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 
II, III E 82 – LEI 8.078, DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – OBRIGAÇÃO DE FAZER 
– MULTA – REDUÇÃO.
1 – A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, tem legitimidade para figurar no pólo ativo de ação civil pública visando discutir vícios 
na propaganda relativa a empréstimos consignados em folha para aposentados e pensionistas 
do INSS. Sendo um órgão da administração, destinado especificamente à defesa dos direitos e 
interesses previstos no CDC, cumprindo os requisitos do parágrafo único do art. 81, do Código 
Consumerista, há de ser considerada parte legítima para figurar no pólo ativo de demandas 
coletivas de consumo, na qualidade de substituto processual.
2 – O perigo de dano irreparável por demora da concessão da tutela, bem como a verossimilhança 
do direito alegado, na hipótese, afiguram-se patentes, tendo em vista que as propagandas 
veiculadas, ostensiva e massivamente, em diversos meios de comunicação, sem atender ao 
estipulado no Roteiro Técnico e Instrução Normativa referentes ao empréstimo consignado, 
bem como em flagrante desrespeito ao CDC, encerram a probabilidade de lesionar um enorme 
contingente de cidadãos.
3 – A lei n.º 8.078/90 (CDC) arrola e define no parágrafo único, I, II e III, os direitos (interesse 
difuso, coletivo ou individual homogêneo) que poderão ser tutelados através das ações coletivas 
de consumo.
4 – Há que se reconhecer, na hipótese, que os consumidores (aposentados e pensionistas do 
INSS) foram induzidos a erro na aquisição dos produtos e serviços oferecidos, o que caracteriza 
flagrante ofensa às regras contidas nos arts. 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor.
5 – a Multa tem o objetivo de inibir o inadimplemento da obrigação determinada pelo Juízo, uma 
vez que se constitui em meio intimidatório ao cumprimento da obrigação, pois basta que seja 
cumprida a determinação para que o pagamento da multa seja interrompido. Sendo o seu valor 
excessivo, impõe-se a sua redução.
6 – Agravo de instrumento provido parcialmente (TRF 2ª Região, AgIn. 2006.02.01.004411-3, 
2006.02.01.003662-1 e 2006.02.01.002914-8, 6ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Frederico 
Gueiros).

DOS FATOS

A ré é a fabricante do produto “VICK PRIMEIRA PROTEÇÃO”, que é destinado à prevenção e à “quase cura de 
resfriados”.

No início do mês de maio de 2008 a revista semanal “ISTOÉ” circulou veiculando, na capa, propaganda do produto “VICK 
PRIMEIRA PROTEÇÃO” (doc. 1)

A propaganda acima mencionada transmite a informação, nos mesmos moldes de “manchetes de primeira página 
de jornal e revista”, ressaltando ser “inédito”, que “8 em cada 10 pessoas escaparam do resfriado com Vick Primeira 
Proteção”, e que o conhecido jogador de voleibol Giba declara, “exclusivamente” (“abre o jogo”), que “contra o vírus do 
resfriado o melhor ataque é vick primeira proteção”; ao final aconselha a fazer como o jogador de voleibol Giba e como 
“8 em cada 10 usuários”: utilizar o produto “Vick Primeira Proteção” em caso de resfriado.

No alto da capa onde a propaganda se encontra estruturada há uma informação, em letras miúdas e com cor que não 
confere o destaque necessário, indicando tratar-se de “sobrecapa publicitária”. 

No lado esquerdo da capa, também com letras miúdas e com cor que não confere o destaque necessário, há informação, 
estruturada na posição vertical (só pode ser vista se a revista for inclinada em um ângulo de 90 graus) de que a afirmativa 



“8 em cada 10 pessoas escaparam do resfriado com Vick primeira proteção” foi obtida a partir de um teste envolvendo 
300 (trezentas) pessoas.

Em síntese, a ré veiculou publicidade, nos mesmos moldes de manchetes de jornais e revistas, na capa de uma revista 
(local destinado para divulgar os principais assuntos tratados no periódico) que goza de bom conceito na sociedade 
(capaz de interferir na opinião pública), que é distribuída ao público semanalmente e trata de diversos assuntos, dentre 
eles os relacionados à ciência e tecnologia, para divulgar a existência de um medicamento que acaba de introduzir no 
mercado, e cujos benefícios ao combate de resfriados (muito comuns nesta época do ano) foram atestados por pessoa 
famosa que transmite credibilidade ao público e por “8 em cada 10 pessoas”, sem informar adequadamente sobre a sua 
natureza de propaganda e sobre um dos critérios adotados (participação de 300 pessoas) na realização dos testes para 
verificação de sua eficácia.

A publicidade patrocinada pela ré, ora sob análise, em razão de todos os aspectos que a circundam (na capa de uma 
revista que possui grande penetração na sociedade, com formato idêntico ao de manchetes de “primeira página” de 
jornais e revistas, e sem informar clara e adequadamente de que se trata, na verdade, de uma propaganda sobre 
determinado medicamento), tem um enorme potencial de transmitir a idéia de que se trata de uma chamada para o 
principal assunto de renomada revista: uma relevante matéria cientifica sobre a inédita descoberta de um medicamento 
altamente eficaz para prevenção e cura de resfriados.

Ressalte-se que, apesar de se tratar de periódico que é adquirido por pessoas de nível social e intelectual mais elevado 
do que a média dos brasileiros, isto é, por pessoas mais “esclarecidas”, não se pode negar que a sua capa, com os 
dizeres nela estampados, chega ao alcance de uma parcela significativa de pessoas através de diversas formas, como 
exposição em bancas de jornal, consultórios médicos ou dentários, portarias de edifícios.

Com efeito, a forma escolhida pela ré para divulgar o seu produto é bastante eficaz para alavancar as vendas, porém, 
por outro lado, é bastante eficaz, conforme visto, para ludibriar aqueles que são a ela (a forma de divulgação do produto) 
submetidos.

Além de confundir o consumidor (“nega a sua natureza de publicidade”, de forma a fazer o consumidor a acreditar que 
se trata de matéria científica, logo de um produto eficaz) a veracidade das informações transmitidas na publicidade é, 
no mínimo, duvidosa, o que a torna ainda mais nociva. Conforme divulgado em vários estudos (docs. 2, 3, 4, 5 e 6), 
o resfriado é uma infecção respiratória que se manifesta principalmente entre a primavera e o outono. É causado por 
diversos vírus (principalmente pelos rinovírus), e o contágio se dá pelo ar ou pelo contato direto com pessoas ou objetos 
contaminados. Não está devidamente comprovado que existem medicamentos que bloqueiam a ação dos vírus que 
causam o resfriado; o resultado máximo que se consegue obter é o alívio dos sintomas, sendo que, o uso prolongado de 
medicamentos que se dizem eficazes pode interferir com os mecanismos normais de defesa.

A publicidade, portanto, foi conscientemente veiculada de forma levar o destinatário a equivocadamente entender que se 
trata de uma descoberta científica inédita.

Por isso, a ré deve ser proibida de realizar publicidades em capas de periódicos sem que seja claramente e adequadamente 
informado, ao nível da pessoa média, de que se trata de publicidade; a ressarcir os valores pagos por aqueles que 
adquiriram o produto objeto da publicidade caso não reste comprovada a eficácia do produto; e que, caso não reste 



comprovada cientificamente a eficácia do produto, seja condenada a introduzir, na embalagem e no próprio produto, de 
forma que a pessoa média facilmente identifique, mensagem informando que não há prova cientifica de que o produto 
possui a eficácia anunciada.

DO DIREITO

Conforme visto, o Código de Defesa do Consumidor deve ser obrigatoriamente aplicado, ainda que nenhuma relação 
contratual tenha sido estabelecida entre a ré e os destinatários da publicidade contestada na presente, tendo em vista 
que o conceito de consumidor engloba aqueles que são submetidos às práticas comerciais previstas no Capítulo V do 
Código, onde se encontra expressamente incluída a publicidade que tem por escopo a comercialização de produtos e 
serviços.

O sistema nacional de proteção e defesa do consumidor, fundado principalmente nas normas do CDC, em atendimento 
a recomendações de organismos internacionais, e seguindo a tendência do direito comparado, tem como uma de suas 
metas proporcionar condições para que o consumidor opte por adquirir um produto ou contratar um serviço de maneira 
livre e racional. 

“A fragilidade do consumidor sintetiza a razão de sua proteção jurídica pelo Estado. O consumidor 
é a parte frágil nas mais diversas e variadas relações jurídicas estabelecidas no mercado. Ante 
a essa constatação, diversos países, especialmente a partir da década de 70, editaram normas 
de tutela dos interesses dos consumidores. Como reflexo dessa preocupação, a ONU, em 1985, 
por meio da Resolução 39/428, recomendou que os governos desenvolvessem e reforçassem 
uma política firme de proteção ao consumidor para atingir os seguintes propósitos: proteção da 
saúde e segurança; fomento e proteção dos interesses econômicos do consumidor; fornecimento 
de informações adequadas para possibilitar escolhas acertadas; educação do consumidor; 
possibilidade efetiva de ressarcimento do consumidor e liberdade de formar grupos e associações 
que possam participar das decisões políticas que afetem os interesses dos consumidores”. 
(BESSA, Leonardo Roscoe. Vícios dos produtos: paralelo entre o CDC e o Código Civil, in Código 
de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002: convergências e assimetrias/ coordenadores 
Roberto Augusto Castellanos, Adalberto Pasqualotto. São Paulo: RT, 2005, pp. 283) 

Para o atingimento desta meta o legislador elencou, no rol de direitos básicos do consumidor encartado no artigo 6º do 
CDC, os direitos “a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas contratações” (inciso II), “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem” (inciso III) e “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” (inciso 
IV).

“A postulação de um direito básico à informação no art. 6º, III, do CDC reflete o conceito de 
melhorar o status do consumidor em relação ao fornecedor.
(...)
As informações claramente formuladas sobre o produto facilitam para o consumidor a manifestação 
da vontade negocial. Mas também há um aspecto socioeconômico: o consumidor tem clareza 
sobre as opções no mercado de consumo e assim ele tem a possibilidade de comparar um produto 
com outros produtos oferecidos”. (FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São 
Paulo: RT, 2002, pp. 81/83)

“... institui o CDC um novo e amplo dever para o fornecedor, o dever de informar ao consumidor 
não só sobre as características do produto ou serviço, como também sobre o conteúdo do 
contrato. Pretendeu, assim, o legislador evitar qualquer tipo de lesão ao consumidor, pois sem ter 



conhecimento do conteúdo do contrato, das obrigações que  estará assumindo, poderia vincular-se 
a obrigações que não pode suportar ou que simplesmente não deseja. Assim também adquirindo 
um produto sem ter informações claras e precisas sobre suas qualidades e características pode 
adquirir um produto que não é adequado ao que pretende ou que não possui as qualidades 
que o fornecedor afirma ter, ensejando mais facilmente o desfazimento do vínculo contratual”. 
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: RT, 2002, pp. 595/596)

Reconhecendo que a publicidade possui alto poder de convencimento, de criação de expectativas e de indução a 
comportamentos, o legislador regulou a publicidade em diversas normas específicas no CDC, ora impondo limites ora 
impondo efeitos, que muitas das vezes não representam os reais objetivos do responsável.

“... hoje ninguém dúvida da forte influência que a publicidade exerce sobre a população e sobre 
a sua conduta na sociedade de consumo. Nesse sentido, o CDC regula a publicidade, enquanto 
meio de informação ao consumidor, para lhes vincular alguns efeitos nos arts. 30, 31, 35, 36, 37 e 
38”. (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: RT, 2002, p. 654)

Com relação à publicidade ora contestada deve-se observar os limites impostos pelo CDC, para verificar se a mesma é 
ou não adequada, é ou não ilícita.

Dispõe o artigo 36, do CDC, que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, 
a identifique com tal”.

É muito comum, principalmente nos dias de hoje, assistir novelas, filmes, seriados, e ver que um personagem utiliza 
determinado produto de determinada marca; isto, inegavelmente, induz ao consumo, por atingir o inconsciente do 
consumidor. Mas, o que parece ser algo inocente, na quase totalidade das vezes não passa de publicidade, ou seja, o 
personagem da novela só utiliza o produto de uma marca por força única e exclusiva de um contrato de publicidade. Se 
o consumidor tivesse ciência prévia de que aquela imagem era, na verdade, uma publicidade, talvez não contratasse, ou, 
pelo menos, refletiria melhor sobre a conveniência de contratar. 

É preciso, então, informar previamente e adequadamente o consumidor, para que ele, identificando facilmente o que está 
por de trás da imagem, tenha liberdade (sem pressões externas) na hora de fazer uma opção. O dispositivo legal acima 
citado visa justamente repelir do mercado este tipo de publicidade ao rotulá-la como ilícita. 

Com efeito, a publicidade, para ser considerada lícita, deve ser facilmente identificada como tal e no momento de sua 
exposição, para não deixar qualquer dúvida no destinatário sobre aquilo que está assistindo, ouvindo, lendo. Assim, 
assegura-se a liberdade de escolha, sem pressões externas.

“A publicidade só é lícita quando o consumidor puder identificá-la. Mas tal não basta: a identificação 
há de ser imediata (no momento da exposição) e fácil (sem esforço de capacitação técnica).
Publicidade que não quer assumir a sua qualidade é atividade que, de uma forma ou de outra, 
tenta enganar o consumidor. E o engano, mesmo o inocente, é repudiado pelo Código de Defesa 
do Consumidor. ‘A mensagem publicitária deve surgir aos olhos do público identificada como 
tal, colocando assim os seus destinatários de sobreaviso acerca das intenções comerciais dos 
textos ou imagens’”. (BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Código brasileiro de defesa 
do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense Universitária, p. 
320)

“A idéia básica do art. 36 é proteger o consumidor, assegurando-lhe o direito de saber que aqueles 



dados e informações transmitidos não o são gratuitamente e, sim, têm uma finalidade específica 
que é promover a venda de um produto ou a utilização de um serviço
(...)
Este princípio serve, de um lado, para proibir a chamada publicidade subliminar, a qual atingiria 
somente o inconsciente do individuo e que, por seu grande e perigoso potencial de sugestão, está 
proibida no mundo desde os anos setenta”. (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de 
Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: RT, 2002, p. 658/659)

A publicidade em torno do produto fabricado pela ré, feita na capa de uma renomada revista, nos mesmos moldes de 
manchetes de “primeira página de jornais e revistas”, e sem a devida identificação, faz crer naqueles que a vêm que se 
trata de uma matéria científica sobre um inédito (e revolucionário, já que até então a comunidade cientifica não havia 
catalogado medicamentos com tal poder) produto recentemente introduzido no mercado que previne resfriados e não 
permite a sua evolução. Trata-se, portanto, conforme prescreve o artigo 36 do CDC, de publicidade ilícita.

A ilicitude da publicidade não se resume a forma como foi exposta, de forma a confundir o consumidor com relação à 
sua seriedade, mas também em relação às informações transmitidas. Segundo se viu, não existe qualquer comprovação 
científica da existência de substâncias que sejam capazes de bloquear a contaminação do organismo humano pelos 
inúmeros vírus que causam o resfriado.

Dispõe o artigo 37, do CDC, que “é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”. O parágrafo primeiro do dispositivo 
legal prescreve que “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, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos 
e serviços”. Acrescenta o parágrafo terceiro do dispositivo que “a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 
informar sobre dado essencial do produto ou serviço”.

Os artigos científicos em anexo demonstram que não existem substâncias que bloqueiem a contaminação pelos inúmeros 
vírus que causam o resfriado, ou que o cure antes do término do “ciclo do vírus”, apenas que atenuam os seus efeitos. 
Caso o produto anunciado pela ré efetivamente cumpra aquilo que é prometido na publicidade estar-se-á diante de algo 
inédito, revolucionário, portanto.

Existem grandes chances de a publicidade contestada na presente demanda ser ilícita sob dois aspectos: 1) leva à 
compreensão errônea de que se trata de matéria científica central de um periódico bem conceituado, “fazedor de opinião”; 
e 2) é enganosa, em razão da ausência de comprovação científica sobre as propriedades do produto publicitado.

Inversão do ônus da prova

Tratando-se do ônus da prova da correção da publicidade e veracidade das informações nela contidas há inversão 
ope legis, ou seja, por força da imposição legal prevista nos artigos 36, parágrafo único, e 38, ambos do CDC, e não 
por decisão do juiz, afasta-se automaticamente (sendo desnecessário qualquer pronunciamento do juiz) a regra geral 
prevista no artigo 333, I, CPC, de forma a impor ao responsável pela publicidade provar que a mesma claramente e 
adequadamente se identifica como tal aos olhos do consumidor (o homem médio), e que as informações nela prestadas 
são verídicas.

“A inversão aqui prevista, ao contrário daquela fixada no art. 6º, VIII, não está na esfera de 
discricionariedade do juiz. É obrigatória. Refere-se a dois aspectos da publicidade: a veracidade 
e a correção.



A veracidade tem a ver com a prova de adequação ao princípio da veracidade. A correção, 
diversamente, abrange, a um só tempo, os princípios da não-abusividade, da identificação da 
mensagem publicitária e da transparência da fundamentação publicitária.
A ratio do dispositivo é fácil de compreender. Na precisa lição de Thereza Alvim, se pretendesse 
o legislador deixar a cargo do consumidor a prova da enganosidade e abusividade do anúncio, 
‘já teria criado um obstáculo, quase intransponível, para que pudesse ele ir a juízo’. A inversão, 
aqui, ‘está em harmonia com a obrigação de o fornecedor manter em seu poder e informar aos 
legítimos interessados os dados técnicos, científicos e fáticos ligados à mensagem publicitária’, 
nos termos do art. 36, parágrafo único, do CDC.
(...)
A inversão do ônus da prova, no art. 38, vimos, é ope legis, independentemente de qualquer ato 
do juiz. Logo, não lhe cabe sobre a ela se manifestar, seja no saneador ou momento posterior”.  
(BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Código brasileiro de defesa do consumidor 
comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense Universitária, pp. 358/360)

Portanto, caso não reste comprovado que a publicidade ora contestada se identifica facilmente como tal aos olhos do 
consumidor (homem médio), e que as informações nele veiculadas são verídicas, deve ser considerada ilícita.

Da restituição da quantia paga para aquisição do produto objeto da publicidade contestada

Dispõe o artigo 30 do CDC que “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”.

De acordo com o artigo 35, I, do CDC, “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, 
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III – rescindir o contrato, 
com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.
Não comprovado que o produto objeto da publicidade aqui contestada cumpre aquilo que é prometido estar-se-á diante 
do descumprimento de uma oferta, cujas sanções encontram-se expressamente previstas no artigo 35, do CDC: 1) 
cumprimento forçado da oferta; 2) fornecimento de outro produto ou serviço similar; ou 3) desfazimento do negócio e 
devolução da quantia paga, além da reparação dos danos ocorridos.

Contudo, não se pode negar que, caso não reste comprovado que o produto não é capaz de realizar aquilo que é 
proposto na publicidade, caberá apenas o desfazimento do negócio com a restituição da quantia paga, já que a prestação 
específica é impossível de ser obtida por outros produtos existentes no mercado, conforme demonstrado nos artigos 
científicos em anexo.

Da imposição da introdução de informações na embalagem do produto

Prescreve o artigo 31, do CDC, que “a oferta e apresentação de produtos e 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”.

Diante da expectativa criada pela publicidade em torno do produto (qual seja a de que o mesmo bloqueia a contaminação 
do organismo pelos vírus do resfriado), em razão da forma como foi feita, e pela ausência de veracidade nas informações 
nela contidas, necessário se faz introduzir na embalagem e no rótulo do produto que não há qualquer comprovação 



científica de que o mesmo é capaz de cumprir aquilo que é anunciado.

Desta forma, o consumidor terá real liberdade para adquirir ou não o produto, ou melhor, poderá fazer a escolha que bem 
lhe convier.

Da antecipação de tutela

Conforme visto, a publicidade que esconde a sua natureza de publicidade é capaz de levar o consumidor a um entendimento 
errôneo da realidade. Este resultado, possivelmente desejado pela ré, inegavelmente alavanca as vendas do produto, 
ainda mais nesta época do ano, em que os casos de resfriado aumentam consideravelmente. Se a publicidade ora 
contestada “confessasse” claramente e adequadamente a sua natureza de publicidade a venda do produto seria bem 
menor.

Em síntese, a forma como veiculada a publicidade em torno do produto “Vick Primeira Proteção” é capaz de alavancar as 
vendas deste à custa da falsa impressão da realidade criada no imaginário do consumidor, isto é, à custa da ingenuidade 
e do patrimônio do consumidor, que dificilmente obterá a restituição do investimento em razão das peculiaridades do caso 
(valor a ser requerido judicialmente ser inferior aos custos globais de uma demanda judicial).

A concessão de medida antecipatória, no sentido de proibir a ré de veicular publicidade sem indicar a sua natureza de 
publicidade, ou seja, buscando dar um “ar” de matéria científica idônea, não é capaz de causar danos irreparáveis ou de 
difícil reparação à ré, apenas irá adequar o volume de vendas do produto publicitado a realidade de um mercado justo e 
sincero.

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.

“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”. 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil, 2ª edição, São 
Paulo 1995, ed. Malheiros, pp.143)

Portanto, para que a antecipação de tutela possa ser concedida é necessário que: haja prova (ou mesmo indícios) 
demonstrando que há probabilidade de as alegações do autor da demanda ser verdadeiras, e o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

Conforme visto, presentes os pressupostos e requisitos para a concessão da medida liminar conforme demonstrado 
neste item.

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer: 

01) A citação da ré via mandado próprio para, querendo, contestar a presente;

02) a condenação da ré na obrigação de somente veicular publicidade em torno de seus produtos, em capas 
de revistas, jornais e similares, de maneira tal que o consumidor facilmente identifique como publicidade, com 
o dizer “sobrecapa publicitária”, ou outro que atinja o mesmo resultado, com letras do mesmo tamanho do 
das informações prestadas no anuncio, ou com tamanho intermediário quando existirem letras de tamanhos 
diferentes, e em local e com cores que permita ficar destacado do contexto da publicidade;

03) a concessão de medida liminar em relação ao pedido 2;

04) a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida liminar e/ou da obrigação definitiva caso 
seja concedida;

05) seja a ré condenada a restituir os valores pagos pelos consumidores para adquirir o produto “Vick Primeira 
Proteção” caso não reste inequivocadamente comprovado que o mesmo é capaz de alcançar o resultado 
prometido na publicidade contestada na presente, assim como de introduzir em sua embalagem, e no seu rótulo, 
informação de que não há comprovação científica da eficácia anunciada,

06) a condenação da ré na obrigação de publicar, às suas custas, em dois jornais de grande circulação desta 
Capital, em quatro dias intercalados, sem exclusão do domingo, em tamanho mínimo de 20 cm x 20 cm, a parte 



dispositiva de eventual procedência, para que os consumidores dela tomem ciência, oportunizando, assim, a 
efetiva proteção de direitos lesados;

07) a intimação do Ministério Público;

08) a condenação da ré no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Protesta por todos os meios de prova admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 25.315,00 (vinte e cinco mil trezentos e 
quinze reais.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2008.

PAULO GIRÃO BARROSO
OAB/RJ 107.255


