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SENTENÇA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS VENCIDOS. PEQUENA
QUANTIDADE  DE  PRODUTOS  IRREGULARES.
IRRELEVÂNCIA. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO.
PRESCRIÇÃO.  AÇÃO  REPARATÓRIA  POR  VÍCIO  DE
PRODUTO. LAPSO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. NÃO
FLUÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MERCADORIAS EXPOSTAS
À VENDA FORA DO PRAZO DE VALIDADE. PERIGO À SAÚDE
DOS  CONSUMIDORES.  COLETIVIDADE  INDETERMINADA.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAR PRODUTOS
PERECÍVEIS VENCIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

 – Tem o Ministério Público interesse processual em postula 
contra fornecedores que expõem à venda produtos com data de 
validade vencida.
 – O prazo prescricional das pretensões de reparação contra vício
de produto é quinquenal.
 – A colocação à venda de produtos perecíveis vencido expõe à 
risco a saúde dos consumidores, configurando dano moral 
coletivo.
 – Constatada a infração administrativa em detrimento ao direito 
do consumidor, procede a ação civil pública que visa impor a sua 
obediência pelo comerciante.

Vistos etc.

O Ministério Público Estadual aforou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor
de Lojas Amercianas S/A, devidamente qualificada, alegando, em apertada síntese:

O  recebimento  de  reclamação  contra  a  parte  demandada  por  expor  à  venda
produtos com data de validade vencida, conforme auto de constatação do Procon/RN.

Relata a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta para evitar a repetição do
fato, no entanto, a ré se negou a firmar tal pacto.

Narra a configuração de crime previsto no art.7º, IX, da Lei 8.137/90, razão pela
qual foi oferecida denúncia contra a empresa, tramitando o processo penal perante a 10ª Vara
Criminal.

Sustenta configurar prática abusiva a exposição à venda de mercadorias vencidas,
com perigo de dano à saúde dos consumidores, capaz de caracterizar dano moral coletivo.

Pediu  a  concessão  de  tutela  antecipada  e,  meritoriamente,  postula  seja  a  ré
condenada na obrigação de fazer  consistente na abstenção de vender,  ter  em depósito  para
vender, expor à venda ou entregar ao consumo produtos com prazo de validade vencidos, além
da condenação no pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

Trouxe a documentação de fls. 16/84.



Antecipação tutelar negada às fls. 86/87.
Contestação às fls. 91/109, arguindo preliminarmente a prescrição do pedido de

reparação moral e a falta de interesse de agir.
Defende a inexistência dos requisitos configuradores do dano moral coletivo, ante a

ausência  de  prova  de  diminuição  ou  destruição  de  qualquer  bem  jurídico  pertencente  à
coletividade.

Destaca a pequena quantidade de produtos apreendidos, os quais estariam
vencidos há pouco dias.

Luta contra o valor indenizatório proposto na exordial.
Requer o acolhimento das preliminares ou, caso contrário, a improcedência do viso.
Anexou os documentos de fls. 110/138.
Réplica às fls. 140/159.
É o breve relatório.
Decido.
O  art.  330,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  autoriza  o  magistrado  a  conhecer

diretamente do pedido quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito
e de fato, não houver necessidade de dilação probatória. No caso, não havendo necessidade de
produzir prova em audiência, procedo ao julgamento antecipado da lide.

Alegou a parte demandada, preliminarmente, estar ausente a falta de interesse de
agir,  porquanto  a  quantidade  de  produtos  fiscalizados  pelo  Procon/RN com data  de  validade
vencida é muito reduzida, se considerado o volume comercializado diariamente pela empresa.

A argumentação não merece acolhida pois, ainda que sejam poucos os produtos
expostos à venda fora do prazo de validade, há a configuração de vício do produto, na forma do
art. 18, § 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, o qual já é capaz de gerar perigo de prejuízo
à saúde dos consumidores.

Com efeito,  é  mister  ter  em consideração  que  a  ação  inibitória  visa  impedir  a
consumação  de  ato  ilícito  ou  a  sua  reiteração.  In  casu,  o  ato  ilícito  combatido  consiste  na
exposição de risco à saúde dos consumidores em virtude da oferta de mercadorias com prazo de
validade vencido, o que está atestado pelo auto de fls. 20/21, visando o Ministério Público impedir
a repetição de tal ato. Para tanto, desimporta o número de produtos vencidos expostos à venda ou
quantas vezes houve a conduta em questão.

Vejamos a respeito da tutela inibitória  a lição de Luiz  Guilherme Marinoni  (in  A
Antecipação da Tutela. 6ª ed. Malheiros, 2000. p. 59):

"A ação  inibitória,  justamente  porque  visa  apenas  a  impedir  a
prática, a continuação ou a repetição do ilícito, não tem o dano
entre os seus pressupostos. O que a ação inibitória requer é o
perigo  da  prática  de  ato  contrário  ao  direito,  ou  o  perigo  de
continuação ou de repetição do ato contrário ao direito. No direito
italiano, exclui-se que o ilícito deva necessariamente compreender
um dano ressarcível nos termos do art. 2.043 do Código Civil, ou
qualquer outro dano de qualquer fôrma ressarcível.
(...)Como já dito (item 3.1.1), para a configuração do ilícito basta a
prática de um ato contrário ao direito; basta uma conduta, ainda
que esta não seja seguida por um evento".

A quantidade de produtos vencidos pode ser levada em consideração no mérito da
demanda, mas não afeta as condições da ação, devendo ser rejeitada a preliminar em análise.

Melhor  sorte  não  assiste  à  ré  quanto  à  alegada  prescrição  da  pretensão  de
indenização moral.

Com efeito,  o  art.  27 do Diploma Consumerista fixa  o  prazo prescricional  de 5
(cinco) anos para a pretensão de reparação por fatos do produto ou do serviço, de modo que,
tendo havido a constatação de exposição à venda de produtos vencidos em agosto de 2007 (fls.
20/21), a prescrição somente ocorreria em agosto de 2012, não atingindo a lide em apreço, a qual
foi aforada em maio de 2011.

Adentrando  ao  mérito,  versa  a  demanda  sobre  a  existência  de  ilicituda  na



exposição à venda,  pela empresa acionada,  de produtos com data de validade vencida,  bem
assim sobre a possibilidade de reparação moral coletiva diante da relatada exposição.

Constitui  direito  básico  do  consumidor  a proteção  da  vida,  saúde  e  segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos, consoante prima o art. 6º, I, do Código Protetivo ao Consumidor.

Confirmando tal direito básico, o art. 8º do mesmo Diploma impõe a necessidade
de os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarem riscos à saúde ou
segurança do consumidor, exceto os normais e previsíveis.

Por  sua  vez,  prevê  o  art.  18  do  citado  Compêndio  a  responsabilização  do
fornecedor de forma objetiva pelos vícios do produto que o torne impróprio ou inadequado ao
consumo, elencando no § 6º, I, ser impróprio ao consumo o produto cujo prazo de validade esteja
vencido.

Dessa  feita,  a  colocação  à  venda  de  produtos  perecíveis  vencidos,  por  impor
evidente perigo à saúde dos consumidores, constitui ato ilícito contrário à legislação consumerista.

In casu, a documentação acostada à inicial, especialmente o auto de constatação e
apreensão  de  fls.  20/21,  denota  de  forma  irreprochável  a  ação  ilícita  da  requerida
consubstanciada em expor à venda produtos com data de validade vencida.

Mister destacar mais uma vez ser desinfluente o fato de ter havido a apreensão de
poucos produtos, dentro do universo de mercadorias comercializadas pela empresa requerida,
uma  vez  que  as  poucas  mercadorias  vencidas  expostas  à  venda  já  são  suficientes  para  a
constatação da infração.

O alegado fato de a ré periodicamente realizar o inventário dos produtos também
não é suficiente para afastar a pretensão ministerial, porquanto houve de fato a prática do ilícito,
sendo cabível a pretensão de impedir a reiteração do mesmo, por meio de uma tutela inibitória,
consoante já analisado.

Assim, urge-nos acolher o pedido de obrigação de não fazer constante na inicial.
No tocante ao pleito de reparação moral coletiva, prevê o art. 14 do Compêndio

Consumerista a responsabilização do fornecedor de forma objetiva pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo tais danos ser de esfera
individual, coletiva ou difusa, conforme arts. 6º, VII e 81, Parágrafo Único.

Nesse passo, provada a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a ação e o
dano, obriga-se o fornecedor a indenizar os consumidores lesados, independentemente de prova
de culpa.

No vertente caso, a conduta ilícita se faz presente na já analisada exposição à
venda de produtos vencidos.

Com relação ao dano moral  coletivo,  tenho-o como consubstanciado no ato de
expor  à  perigo  a  saúde  dos  consumidores,  ao  oferecer  no  mercado  de  consumo  produtos
perecíveis vencidos,  com risco de dano de intoxicação,  náuseas e outros males notoriamente
conhecidos.

Convém  destacar  ser  a  ré  de  renome,  altamente  conhecida  no  mercado  de
consumo local e nacional, atingindo um público elevado e indeterminado.

Mister salientar ainda não se exigir o reflexo patrimonial do dano moral para a sua
ocorrência, bastando a aferição da conduta abusiva em detrimento da coletividade. Outrossim, é
despicienda a prova de dano concreto gerado a algum consumidor específico, assim como não
importa para a configuração do dano a quantidade de produtos impróprios expostos à venda.

Nesse sentido, vejamos:

"ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE – IDOSOS -
DANO  MORAL  COLETIVO  -  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO – APLICAÇÃO
EXCLUSIVA  AO  DANO  MORAL  INDIVIDUAL  -
CADASTRAMENTO  DE  IDOSOS  PARA  USUFRUTO  DE
DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE
TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO – LEI
10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO.
1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de



comprovação  pela  presença  de  prejuízo  à  imagem  e  à  moral
coletiva  dos  indivíduos  enquanto  síntese  das  individualidades
percebidas  como  segmento,  derivado  de  uma  mesma  relação
jurídica-base.
2.  O  dano  extrapatrimonial  coletivo  prescinde  da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico,
suscetíveis  de  apreciação  na  esfera  do  indivíduo,  mas
inaplicável aos interesses difusos e coletivos.
3.  Na  espécie,  o  dano  coletivo  apontado  foi  a  submissão  dos
idosos  a  procedimento  de  cadastramento  para  o  gozo  do
benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos
interessados,  quando  o  Estatuto  do  Idoso,  art.  39,  §  1º  exige
apenas a apresentação de documento de identidade.
4.  Conduta  da  empresa  de  viação  injurídica  se  considerado  o
sistema normativo.
5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as
circunstancias  fáticas  e  probatória  e  restando  sem
prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão.
5. Recurso especial parcialmente provido."
(STJ. REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)
(Grifei)

"Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO
- ALIMENTO COM DATA DE VALIDADE VENCIDA - PREJUÍZO
À  SAÚDE  DOS  CONSUMIDORES  -  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DO  COMERCIANTE  –  DANO  MORAL
CARACTERIZADO  -  REPARAÇÃO  DEVIDA.  DEFEITO  NO
PRODUTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
DE RESPONSABILIZAR-SE O FABRICANTE. O comerciante ao
expor à venda gênero alimentício com data de validade vencida,
cuja  ingestão  cause  dano  à  saúde  do  consumidor,  age
culposamente.  O  valor  indenizatório  não  serve  somente  para
minimizar a dor psicológica de quem o recebe, mas também para
reprovar a conduta de quem o paga. O fabricante do produto cujo
pretenso  defeito  não  se  comprova,  não  tem  responsabilidade
indenizatória
por danos morais."
(TJMG. Processo 1104553-75.2000.8.13.0024. Rel. Des. José
Amancio. Julgado em 17/10/2007) (Grifei)

O nexo de causalidade também é evidente, estando claro que a ação ilícita da ré
gerou o dano imposto à coletividade.

Destaco, ademais, que o fato de já ter havido pagamento de multa administrativa
(fls.  64/68)  não  afasta  a  reparação  ora  pleiteada,  posto  as  esferas  civil  e  administrativa  são
independentes, como flui do art. 56 do Compêndio Consumerista.

Quanto à fixação do  quantum indenizatório, insta-nos testificar que o dano moral
não pode ser atrelado a nenhuma tarifação legal, mesmo como parâmetro, devendo ser apurado
pelo Juiz com fulcro em critérios fáticos calcados no princípio da razoabilidade, dentre eles, os
reflexos  decorrentes  da ação  ilícita,  a  má-fé  da  ação  do  agressor,  a  extensão  do  dano  e  a
durabilidade de seus efeitos.

No presente caso, é mister constatar o porte econômico da empresa ré e a sua
visibilidade no mercado de consumo, tendo o perigo à saúde atingido um número indeterminado
de consumidores. Por outro lado, deve ser levada em conta a pequena quantidade de produtos
irregulares apreendidos perante a ré (fls. 20/21).

Devo pontificar que a inexistência de demonstração de que algum cliente tenha
sofrido prejuízo causado pelo consumo de produto vencido, como intoxicação ou mal-estar, não



influencia na caracterização do dano, uma vez que a causa de pedir autoral a ser considerada
(arts. 128 e 460 do CPC) é a exposição da saúde dos consumidores à perigo, e não a reparação
pela efetiva ingestão das mercadorias vencidas.

Anoto dever a indenização basear-se na extensão do dano, in casu na extensão do
perigo à saúde dos consumidores, com base no art. 944 do Código Civil, não havendo respaldo
legal, a meu ver, para fixar o quantum com caráter repressivo.

Tomando como base tais circunstâncias, entendo ser suficiente para a reparação
do dano moral coletivo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, com base nos dispositivos citados, rejeito as preliminares
arguidas na defesa e julgo procedente o pedido para impor à ré a obrigação de abster-se de
vender,  ter  em depósito  para vender,  expor à  venda ou de qualquer forma entregar ao
consumo produtos com prazos de validade vencidos,  sob pena de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por cada unidade encontrada em desacordo com o presente  decisum.
Condeno a empresa requerida no pagamento da indenização por dano moral coletivo no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros
moratórios  de  1% ao mês,  a  partir  do  fato,  em favor  do  fundo  estadual  de  defesa  do
consumidor.

Custas pelo réu.
Com o trânsito em julgado, promova-se o cálculo das custas.
P.R.I.
Natal/RN, 06 de fevereiro de 2014.

Lamarck Araujo Teotonio
Juiz de Direito


