
                                              

                                                         
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA (__)ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuição preferencial às 15ª ou 16ª Varas Cíveis 
Provimento nº 39/93 - CGJ 
 
 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO, pela Promotoria de Justiça 

Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, por seu agente 
signatário, vem perante Vossa Excelência propor a presente 

 
 

 
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
 
 

em face de  
 
 
RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO, de nome fantasia 

Linguiças Gourmet do Guerreiro, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
sob o CNPJ Nº 35.483.301/0001-06, localizada na Rua Doutor Dias de 
Carvalho, nº 122, Bairro Tristeza, CEP 91910-270, em Porto Alegre/RS e de  

 
OLIVEIRA & WELTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 

de nome fantasia Platz Armazém, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
sob o CNPJ nº 34.966.062/0001-74, localizada na Rua Caeté, nº 263, Bairro 
Vila Assunção, em Porto Alegre/RS  

 
 
pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: 

 

1. DOS FATOS: 

 
Esta ação coletiva de consumo originou-se: 
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a) do Inquérito Civil nº 01413.001.665/2019, instaurado nesta 
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor para apurar a 
prática de possível comercialização de liguiças sem fiscalização; 

 
b) do Inquérito Civil nº 00832.003.085/2021, instaurado nesta 

Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor para apurar a 
prática de possível comercialização de produto impróprio ao consumo pelo 
Armazém Platz;  

 
c)  do Procedimento Investigatório Criminal nº 

00832.003.091/2021 e  
 

d) do pedido de busca e apreensão nº 5046799-
22.2021.8.21.0001/RS. 

 
 
Os referidos Procedimento Investigatório Criminal e pedido de 

busca e apreensão subsidiaram a instauração da ação penal nº 
51325247620218210001, atualmente em trâmite na 11ª Vara Criminal do Foro 
Central de Porto Alegre/RS, à qual respondem como réus RODRIGO 
FRANCISCO GUERREIRO, proprietário da primeira demandada, e ANDRÉ 
LUIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA, sócio proprietário da segunda demandada. 

 
A investigação iniciou a partir de denúncias dando conta da 

venda, pela internet, de linguiças artesanais sem inspeção sanitária 
intituladas “Linguiças do Guerreiro”. 

 
A prática, caso confirmada, iria de encontro ao que dispõem as 

Leis Federais nº 1.283/1950 e nº 7.889/1989, que exigem prévia inspeção 
sanitária de produtos de origem animal. 

 
Para averiguar a veracidade de tais denúncias, agentes de 

inteligência do MP efetuaram pesquisas na rede mundial de computadores e 
lograram descobrir que o produto estava sendo produzido pela empresa 
RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO, de nome fantasia Linguiças Gourmet 
do Guerreiro, e vendido pela internet. 

 
Seguem print de pesquisa realizada nas redes sociais da 

demandada (todos os prints e documentos a seguir colacionados se encontram 
na anexa cópia do PIC referido): 
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Agentes do MP, então, de forma discreta, entraram em contato 

com o telefone anunciado pela empresa “Linguiças Gourmet do Guerreiro” e, 
por telefone, compraram 01 linguiça. 

 
Segue print da conversa telefônica e da nota fiscal de compra 

do produto vendido sem qualquer inspeção sanitária: 
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Descobriu-se, igualmente, um estabelecimento comercial que 

comprava linguiças de RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO para revender 
ao mercado de consumo no local, qual seja o “PLATZ ARMAZÉM”, que é o 
segundo demandado. 

 
Segue print da página da empresa na rede social instagram: 
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Com efeito, no dia 27 de agosto de 2020, agentes de 

investigação do Ministério Público se deslocaram ao estabelecimento comercial 
“Platz Armazém” e flagraram, expostas à venda no local, “Linguiças 
Gourmet do Guerreiro”. 

 
Foi constatado que, efetivamente, as linguiças, vendidas 

na forma frescal, não possuíam qualquer selo identificando que sua 
venda era inspecionada ou legalizada. 

 
Para aferir se o produto, além de desprovido de inspeção 

sanitária, oferecia risco concreto à saúde dos consumidores, os agentes do MP 
efetuaram a compra, de maneira discreta, de 02 linguiças da marca “Guerreiro” 
no Platz Armazém: 

 
 

 
 
 
As linguiças foram encaminhadas ao Laboratório Federal de 

Defesa Agropecuária (LFDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), cujo laudo nº 49.878/2020 concluiu que havia, no 
produto, quantidade de nitrito acima do permitido.  

 
Segue print de trecho do laudo nº 49.878/2020, cuja íntegra se 

encontra presente no IC que vai anexo à presente ação: 
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Tal laudo foi interpretado pelo Engenheiro Químico lotado no 

Ministério Público, cujo Parecer Técnico concluiu que, nas amostras 
analisadas, havia 40% a mais do conservante “nitrito” do que permite a 
legislação, o que indica a adição da substância à mercadoria com o fim de 
aumentar seu tempo de conservação.  

 
O Parecer Técnico informou, ainda, que o nitrito é 

carcinogênico, ou seja, nocivo à saúde.  
 
Seguem 02 prints de trechos do Parecer Técnico referido, cuja 

íntegra se encontra presente no IC que vai anexo à presente ação: 
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O produto alimentício analisado era, portanto, corrompido, 

pois apresentava quantidade de nitrito muito superior (40%) à permitida, 
substância esta que, como visto, é cancerígena, sendo, portanto, nociva à 
saúde. 

 

Registra-se que o proprietário do Armazém Platz foi contatado, 
durante o trâmite do Inquérito Civil, e admitiu a venda das linguiças em seu 
estabelecimento comercial. 

 

Com efeito, segue print de trecho de sua manifestação por 
escrito, cuja íntegra se encontra colacionado no Inquérito Civil nº 
00832.003.085/2021, em anexo: 
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ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA, sócio proprietário do 
Armazém Platz, admitiu, igualmente, em seu depoimento prestado sobre os 
fatos na Promotoria de Justiça do Consumidor, que vendia linguiças da marca 
Guerreiro em seu estabelecimento comercial. Narrou que vendeu o produto por 
pouco mais de 01 ano, período durante o qual acredita ter vendido cerca de 
100 unidades de linguiças da marca Guerreiro. Contou que descobriu as 
linguiças do Guerreiro pela internet. Admitiu que tinha ciência de que produtos 
de origem animal devem ser fiscalizados. O depoimento consta do anexo 
Inquérito Civil nº 00832.003.085/2021. 

 

Diante disso, requereu-se a expedição de mandado de busca e 
apreensão a ser cumprido na empresa de RODRIGO FRANCISCO 
GUERREIRO, onde eram fabricadas, armazenadas e comercializadas 
irregularmente aos consumidores as linguiças agora sabida e 
comprovadamente nocivas à saúde da população. 
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O pedido, distribuído sob o nº 50467992220218210001, foi 
deferido pelo Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, e seu 
cumprimento levou, na empresa de RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO, à 
apreensão de 98 quilos de linguiças impróprias ao consumo: 

 

 
 

No local foram igualmente apreendidos 02 aparelhos de 
telefone celular, cujos dados revelaram que RODRIGO FRANCISCO 
GUERREIRO comercializava, sem qualquer tipo de fiscalização sanitária, 
linguiças por 03 anos, de meados de 2018 a 31 de maio de 2021, data em 
que houve o cumprimento do mandado de busca no local e a apreensão da 
mercadoria. 

 

RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO chegou a possuir 
13.900 seguidores na rede social instagram: 
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Assim, com base na gravidade das irregularidades flagradas, 
consubstanciadas na exposição à venda e à venda efetiva de produto sem 
inspeção e comprovadamente nocivo à saúde por ambas as empresas 
demandadas, não restou alternativa a este órgão ministerial senão o 
ajuizamento desta ação, objetivando a tutela jurisdicional para a prevenção e a 
reparação dos danos causados aos consumidores e ao mercado de consumo.  

 

 

2. DA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA: 

 
 
O Código de Defesa do Consumidor estabelece, como direito 

básico, a proteção da segurança dos consumidores contra riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos nocivos e a efetiva prevenção e 
reparação de danos sofridos. 

 
Neste sentido, dispõe o artigo 6º, incisos I e VI do CDC: 
 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os 
riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; 

 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos; 
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E para tanto, estabelece o dever de responsabilidade 
patrimonial daquele que fornece produto impróprio ao consumo: 

 

Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo 
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como 
por aqueles decorrentes da disparidade, com as 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes 
viciadas. 

 
Ademais, no microssistema jurídico do CDC, como é 

consabido, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, 
conforme fartamente referido nos artigos 7º, § único; 12, caput; 18; 19; 25, §§ 
1º e 2º; 28, §§ 2º e 3º; e 34.  

 
Portanto, em sendo parte da cadeia de consumo, seja da forma 

que for, as empresas requeridas são objetiva e solidariamente responsáveis 
pelos vícios de qualidade dos produtos que dispõem no mercado aos 
consumidores. 

 
E em sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores, 

decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou 
prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar 
medidas contra qualquer um dos que estiverem na cadeia de responsabilidade 
que propiciou a inserção do produto no mercado. 

 
Sobre o tema, leciona Paulo Luiz Neto Lôbo1: 

 
“No sistema do Código de Defesa do Consumidor, 
prevalece a solidariedade passiva de todos os que 
participam da cadeia econômica de produção, 
circulação e distribuição dos produtos ou de 
prestação de serviços. São todos fornecedores 
solidários. 
No caso de serviço, o contratante, ou qualquer 
subcontratante. Este é o sentido dos art. 18,19 e 
20 do CDC, ao contrário da responsabilidade por 
fato do produto, que exclui o comerciante (art. 
14), salvo em casos excepcionais. 
A solidariedade passiva de qualquer fornecedor, 
integrante da cadeia econômica responsável pela 
colocação do produto ou do serviço no mercado, é 

                                            
1 Revista do Consumidor, volume 14, editora RT, p. 39 e 40. 

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000014479129@SIN · CRC: 8.0934.7338



                                              

                                                         
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

14 

ampla, porque alcança até mesmo os prepostos ou 
representantes autônomos. 
É da natureza da responsabilidade solidária que a 
ação proposta pelo consumidor contra um dos 
fornecedores (p. ex., o comerciante) não o inibe de 
acionar outro (p. ex., o fabricante).”  

 
Nesta ação, ambas as empresas demandadas expuseram a 

venda e venderam produto impróprio ao consumo. 

 

Com efeito, o parágrafo 6º do artigo 18 do CDC define o que é 
produto impróprio ao consumo: 

 

Art. 18 (omissis) 

(...) 

§6º - São impróprios ao uso e consumo: 

(...) 

II- os produtos deteriorados, alterados, 
adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, 
ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou 
apresentação;” (grifos acrescidos) 

 

Como visto, as linguiças, por se tratarem de produto de origem 
animal, somente poderiam ser vendidas após serem fiscalizadas 
sanitariamente, conforme determinam as Leis Federais nº 1.283/1950 e nº 
7.889/1989. In verbis: 

 
 
Lei Federal nº 1.283/1950 
 
Art. 1º É estabelecida a obrigatoriedade da prévia 
fiscalização, sob o ponto de vista industrial e 
sanitário, de todos dos produtos de origem animal, 
comestíveis e não comestíveis, sejam ou não 
adicionados de produtos vegetais, preparados, 
transformados, manipulados, recebidos, 
acondicionados, depositados e em trânsito. 
 
São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei: 
 
a) os animais destinados à matança, seus produtos e 
subprodutos e matérias primas; 

 
Lei Federal nº 7.889/1989  
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Art. 1º A prévia inspeção sanitária e industrial 
dos produtos de origem animal, de que trata a Lei 
nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, é da 
competência da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, 
inciso II, da Constituição. 

 

Tais normas são regulamentadas pormenorizadamente pelo 
Decreto Federal nº 9.013/2017, cujo artigo 81, incisos I, II e IV, assim 
determina: 

 

Art. 81. Os estabelecimentos só podem expor à venda 
e distribuir produtos que: 

I - não representem risco à saúde pública; 

II - não tenham sido adulterados;  

(...) 

IV - atendam às especificações aplicáveis 
estabelecidas neste Decreto ou em normas 
complementares. 

 

Registra-se que a ausência de inspeção sanitária do produto 
vendido pelo segundo demandado era evidente, já que o produto não continha 
nenhum selo identificador de inspeção, se caracterizando como clandestina, de 
forma que a segurança do consumidor foi colocada em risco. 

 

Sobre o tema, refere João Batista de Almeida, na obra “A 
Proteção Jurídica do Consumidor”2: 

 

“VIII– Descumprimento de normas: quando o 
fornecedor está obrigado à observância de normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes para 
colocar produto ou serviço no mercado, não poderá 
fazê-lo em desacordo com elas (...) Pretende-se, 
com essa providência, preservar a qualidade, a 
segurança e a eficiência dos produtos e serviços no 
mercado” (grifos acrescidos) 

 

Contudo, não houve nenhuma fiscalização das linguiças antes 
de sua comercialização por ambas as demandadas, de forma que as vendas 
ocorreram em desacordo com as normas regulamentares. 

 

                                            
2“São Paulo: Editora Saraiva, 2003, 4ª edição revista e atualizada, p. 122.” 
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Mas não é só. 

 

As linguiças, conforme anteriormente expostos, foram 
periciadas e ficou demonstrado que se tratava de produto nocivo à saúde. 

 

Em suma, o produto vendido pelas demandadas era impróprio 
por duas razões, porque foi comercializado em desacordo com as normas 
regulamentares e porque era nocivo à saúde. 

 

A conduta é considerada abusiva pelo artigo 39, inciso VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor: 

 

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos e 
serviços: 

(...) 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 
normas específicas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro;” 
(grifos acrescidos) 

 
 
Dessa forma, os produtos comercializados pelos demandados 

eram indiscutivelmente impróprios ao consumo. 
 

Tal prática revela o descaso dos requeridos em relação às 
normas de proteção à saúde e aos direitos básicos do consumidor, 
apresentando alta potencialidade de dano a esses interesses, diante da 
circulação do produto sem o adequado controle de qualidade, atingindo um 
número indeterminado de pessoas e interesses difusamente considerados. 

 

A gravidade da prática também ensejou a instauração de ação 
penal pública em desfavor dos proprietários das empresas, na medida em que 
a conduta de expor à venda e vender produto nocivo à saúde é tipificada pelo 
artigo 272, parágrafo 1º-A do Código Penal, que assim dispõe: 

 

Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou 
alterar substância ou produto alimentício destinado 
a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-
lhe o valor nutritivo 
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Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa. 

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem 
fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em 
depósito para vender ou, de qualquer forma, 
distribui ou entrega a consumo a substância 
alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou 
adulterado. 

 

Portanto, a conduta dos demandados é grave e deve ser 
reprimida, merecendo responsabilização por terem exposto à venda e por 
terem vendido produto fora dos padrões legais e comprovadamente 
nocivo à saúde.  

 

Outrossim, suas responsabilizações visam a evitar que 
reiterem na prática abusiva, de forma a se protegerem os interesses dos 
consumidores e a própria coletividade que compõe o mercado de consumo.  

 
 
 

3. DOS DIREITOS E INTERESSES TUTELADOS:  
 

 

O objetivo desta ação é a imposição às empresas demandadas 
de obrigações de fazer e de não fazer por violação das normas do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, atingindo direitos e interesses 
transindividuais e individuais homogêneos, definidos pelo art. 81, parágrafo 
único, incisos I e III, do CDC, como aqueles titularizados por pessoas 
determinadas – consumidores que adquiriram os produtos adulterados – ou 
determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum – 
oferta de produto impróprio para consumo. 

  
Além disso, tutelam-se os interesses difusos, traduzidos no 

risco de lesão criado pelos demandados à coletividade com a prática abusiva, 
coletividade esta que é representada pelos potenciais compradores de 
produtos em desacordo com as normas de fabricação e comercialização.  

 

A Lei nº 7.347/85, aplicável à tutela do consumidor em face do 
art. 90 do CDC, prevê que as indenizações decorrentes da lesão aos direitos e 
interesses difusos ou coletivos revertam ao Fundo Estadual previsto no art. 13 
daquele Diploma. Para os individuais homogêneos, onde a lesão é do tipo 
massificado, ou seja, o fato gerador da lesão é idêntico a vários consumidores, 
a condenação será genérica (art. 95 do CDC).  
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A exigência legal da reparação à lesão desses direitos e 

interesses também está prevista no art. 6°, inciso VI, do CDC, que estabelece: 
 

“Art. 6° - São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos”. (grifos acrescidos) 

 

O microssistema de proteção e defesa do consumidor prevê a 
responsabilização pelos danos patrimoniais e morais causados aos 
consumidores (art. 1º, inciso II, da Lei nº 7.347/85), equiparando a coletividade 
de pessoas a consumidor, por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, e 
29, ambos do CDC: 

 
“Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: 
(...) 

II – ao consumidor;” (grifos acrescidos) 
 
“Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final. 
Parágrafo único - Equipara-se a consumidor a 
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo. 
(...) 

Art. 29 - Para os fins deste Capítulo e do 
seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as 
pessoas determináveis ou não, expostas às práticas 
nele previstas”.(grifos acrescidos) 
 

Além disso, a Lei nº 12.529/2011, que estruturou o Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispôs sobre a Prevenção e a 
Repressão às Infrações contra a Ordem Econômica, elencando a defesa do 
consumidor como um de seus princípios orientadores, também prescreveu, em 
seu art. 1º, parágrafo único, que a coletividade é titular dos bens jurídicos por 
ela protegidos: 

 
“Art. 1o - Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a 
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 
econômica, orientada pelos ditames constitucionais 
de liberdade de iniciativa, livre concorrência, 
função social da propriedade, defesa dos 
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consumidores e repressão ao abuso do poder 
econômico.  

Parágrafo único - A coletividade é a titular dos 
bens jurídicos protegidos por esta Lei”. (grifos 

acrescidos) 

 

A conduta dos demandados viola o princípio da boa-fé 
objetiva, sendo considerada como prática abusiva, na medida em que o 
produto vendido é impróprio ao consumo, pois está sendo fornecido em 
desobediência às normas de prévia inspeção sanitária e é comprovadamente 
nocivo à saúde. 

 

Ademais, as lesões causadas pela prática abusiva das 
empresas reclamadas são também representadas pela quebra da confiança e 
transparência que devem imperar nas relações de consumo. As legítimas 
expectativas dos consumidores não podem ser frustradas e, quando o forem, 
deverá o fornecedor reparar integralmente o dano.  

 

Outrossim, o montante da indenização por danos 
extrapatrimoniais difusos não se restringe ao seu caráter meramente 
compensatório, possui também um aspecto pedagógico-punitivo, a fim de 
propiciar uma efetiva prevenção. 

 

Por oportuno, colaciona-se a lição de Leonardo Roscoe 
Bessa3: 

 

"A correta compreensão do dano moral coletivo não 
se deve vincular, como já se destacou, a todos os 
elementos e racionalidade próprios da 
responsabilidade civil nas relações privadas 
individuais. Na verdade, o objetivo de se prever, 
ao lado da possibilidade de indenização pelos danos 
materiais, a condenação por dano moral coletivo só 
encontra justificativa pela relevância social e 
interesse público inexoravelmente associados à 
proteção e tutela dos direitos metaindividuais. 

(...) 

Especificamente em relação à positivação do 
denominado dano moral coletivo, a função é, 
mediante a imposição de novas e graves sanções 
jurídicas para determinadas condutas, atender ao 
princípio da prevenção e precaução, de modo a 

                                            
3 In Dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor. Nº 59. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, jul-set, 2006, p. 91.  
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conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, 
patrimônio cultural, ordem urbanística, relações de 
consumo e a outros bens que extrapolam o interesse 
individual. 

É evidente, portanto, neste aspecto, a aproximação 
com a finalidade do direito penal, pois 'a 
característica do ordenamento jurídico penal que 
primeiro salta aos olhos é a sua finalidade 
preventiva: antes de punir, ou como o punir, evitar 
o crime' (Francisco de Assis Toledo.Princípios 
básicos de direito penal. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 3)" (grifos acrescidos) 

  

Por todos esses motivos, resta demonstrada a razão do pedido 
de condenação ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de 
Reconstituição de Bens Lesados do Consumidor (art. 13 da Lei da Ação Civil 
Pública), pertinente e até mesmo indeclinável para reparar o dano e também 
para persuadir as empresas reclamadas a não reincidirem, no futuro, nas 
mesmas práticas comerciais abusivas. 
 

 

4. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA: 

 

 

A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica é 
expressamente prevista pelo art. 28 do Código de Defesa do Consumidor com 
o objetivo de também responsabilizar os sócios, dirigentes e administradores 
da empresa infratora: 

 

“Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a 
personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, 
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 
social. A desconsideração também será efetivada 
quando houver falência, estado de insolvência, 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração”. (grifos 
acrescidos) 

 

No caso concreto, é plenamente cabível a desconsideração 
supracitada, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos – 
Inquérito Civil e cópia do Procedimento Investigatório Criminal em anexo –  
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demonstra de forma inequívoca a prática abusiva perpetrada em detrimento do 
consumidor, com infração à lei e em evidente prejuízo à saúde pública. 
 

 

 

5. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: 

 

 

Presentes os pressupostos da verossimilhança dos fatos e da 
hipossuficiência do consumidor, é imperativa a incidência da regra da inversão 
do ônus da prova prevista no art. 6°, inciso VIII, do CDC4 como instrumento 
processual de facilitação de defesa do consumidor, o qual é imprescindível 
para restabelecer a igualdade material nas relações de consumo. 

 

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou a orientação sobre 
o cabimento da inversão do ônus da prova nas ações coletivas de consumo 
ajuizadas pelo Ministério Público: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. - A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que 
o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à 
inversão do ônus da prova. Agravo regimental improvido5”. (grifos 
acrescidos) 

 

Fundamental, portanto, que seja aplicado este instrumento, 
com reconhecimento de sua incidência em favor dos consumidores, 
substituídos aqui pelo Ministério Público, em legitimação extraordinária, até o 
despacho saneador, para que os demandados assumam o ônus da prova 
quanto à ausência de impropriedade dos produtos por ele vendidos. 

 

 

6. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: 

                                            
4"Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

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, for verossímil a alegação ou quando 
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência." (grifos acrescidos) 
5 AgRg no REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 2ª Turma, julgado em 
03/05/2012, DJe 18/05/2012. 
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A antecipação de tutela nas ações coletivas, quando 
preenchidos os requisitos, é de extrema importância para a salvaguarda dos 
direitos fundamentais dos consumidores e está prevista expressamente no 
microssistema de proteção e defesa do consumidor – art. 84, §§3º e 5º, do 
CDC; art. 12 da Lei nº 7.347/85; e arts. 273 e 461 do CPC –, objetivando 
prevenir o dano e tornar eficazes as medidas de defesa do consumidor. 

 

No caso concreto, estão perfeitamente caracterizados os 
pressupostos para a sua concessão, quais sejam, o relevante fundamento da 
demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final. 

 
Igualmente presentes os requisitos do fumus boni juris e do 

periculum in mora que autorizam o deferimento de medidas liminares 
destinadas, principalmente, a impedir a continuidade da prática abusiva 
desenvolvida pelos requeridos, cuja ilicitude foi devidamente comprovada nos 
autos dos Inquéritos Civis nºs 01413.001.665/2019 e 00832.003.085/2021 e do 
Procedimento Investigatório Criminal nº 00832.003.091/2021, que 
acompanham esta petição inicial, e que importa em graves danos irreparáveis 
ou de difícil reparação à saúde dos consumidores.  

 
Também restou delineado o fundado receio de dano a 

caracterizar o perigo resultante da demora na decisão final, visto que isso 
significa que os requeridos poderão continuar a fornecer produtos impróprios 
ao consumo. 

 
A respeito da utilidade e pertinência do instituto da tutela 

antecipada como forma de assegurar a efetividade do processo civil, cita-se a 
brilhante lição de Teori Albino Zavascki6: 

 
 

“A Constituição Federal, como se sabe, assegura a 
quem litiga em juízo vários direitos fundamentais, 
enfeixados no que genericamente se denomina ‘devido 
processo legal’. Do conjunto dos referidos 
direitos, destacam-se dois, que mais interessam ao 
estudo da antecipação da tutela: o direito à 
efetividade da jurisdição e o direito à segurança 
jurídica. Sob a denominação de direito à 
efetividade da jurisdição queremos aqui designar o 
conjunto de direitos e garantias que a Constituição 
atribuiu ao indivíduo que, impedido de fazer 
justiça por mão própria, provoca a atividade 
jurisdicional para vindicar bem da vida de que se 

                                            
6
 in “Antecipação de Tutela”, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 64, São Paulo, 1999. 
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considera titular. A este indivíduo devem ser, e 
são, assegurados meios expeditos e, ademais, 
eficazes, de exame da demanda trazida à apreciação 
do Estado. Eficazes, no sentido de que devem ter 
aptidão de propiciar ao litigante vitorioso a 
concretização fática da sua vitória. O Estado, 
monopolizador do poder jurisdicional, deve 
impulsionar sua atividade com mecanismos 
processuais adequados a impedir – tanto quanto seja 
possível – a ocorrência de vitórias de Pirro. Em 
outras palavras, o dever imposto ao indivíduo de 
submeter-se obrigatoriamente à jurisdição estatal 
não pode representar um castigo. Pelo contrário: 
deve ter como contrapartida necessária o dever do 
Estado de garantir a utilidade da sentença, a 
aptidão dela de garantir, em caso de vitória, a 
efetiva e prática concretização da tutela.” 

 
Assim, diante da natural demora na tramitação de uma ação 

coletiva, circunstância que poderia oportunizar a continuidade das práticas 
abusivas dos demandados, acarretando prejuízos de difícil reparação aos 
consumidores, o MINISTÉRIO PÚBLICO, liminarmente , requer, forte no art. 
84, §§ 3º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 12 da Lei nº 
7.347/85 e 300 do CPC, sem a oitiva da parte contrária: 

 
· a imposição de obrigação de não fazer aos 
demandados, consistente em não realizarem 
armazenamento, recebimento, distribuição e 
comercialização de produtos de origem animal 
desprovidos de selos identificadores de inspeção sanitária, 
sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 
hipótese de descumprimento, sem prejuízo das sanções 
administrativas e penais. 

 

 

7. DOS PEDIDOS: 

 

Diante do exposto, o Ministério Público requer a 
PROCEDÊNCIA INTEGRAL da ação, nos seguintes termos: 

 

a) sejam os demandados condenados à obrigação de indenizar 
os interesses difusos lesados, decorrentes do abalo à harmonia nas relações 
de consumo e da violação de direitos básicos do consumidor, especialmente o 
art. 6º, inciso VI, do CDC (dano moral coletivo). Referida indenização, a ser 
fixada em valor não inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 
RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO e a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 
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OLIVEIRA & WELTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., deverá levar em 
consideração a dimensão dos danos causados e a relevância dos bens 
jurídicos protegidos nesta ação, devendo ser revertida ao Fundo de 
Reconstituição de Bens Lesados, mencionado no art. 13 da Lei n° 7.347/85; 

 

b) sejam os demandados condenados à obrigação de 
indenizar, solidariamente, os consumidores genericamente considerados, a 
título de interesses individuais homogêneos, cuja liquidação e execução serão 
exercidas, preferencialmente, pelos próprios consumidores interessados, na 
forma dos arts. 95 a 100 do CDC; 

 

c) sejam os demandados condenados, solidariamente, à 
obrigação de fazer consistente em publicar, às suas custas, no prazo de 15 
dias após o trânsito em julgado da sentença, em três jornais de grande 
circulação deste Estado (Zero Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio), 
em dez dias intercalados, em tamanho mínimo de 15cm X 15cm, a parte 
dispositiva de eventual sentença condenatória, a fim de que os consumidores 
dela tomem ciência, a qual deverá ser introduzida pela seguinte informação:  

 

c.1) “Acolhendo pedido veiculado em ação coletiva de 
consumo ajuizada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do 
Consumidor de Porto Alegre, o Juízo da __ Vara Cível da Comarca de Porto 
Alegre condenou RODRIGO FRANCISCO GUERREIRO, de nome fantasia 
Linguiças Gourmet do Guerreiro, com sede em Porto Alegre/RS nos 
seguintes termos: [___]”; 

c.2) “Acolhendo pedido veiculado em ação coletiva de 
consumo ajuizada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do 
Consumidor de Porto Alegre, o Juízo da __ Vara Cível da Comarca de Porto 
Alegre condenou OLIVEIRA & WELTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 
de nome fantasia Platz Armazém, com sede no Município de Porto Alegre/RS, 
nos seguintes termos: [___]”. 

O pedido tem como finalidade a recomposição do dano moral 
coletivo, previsto no artigo 6º, inc. VI, do CDC, além de servir como mecanismo 
de educação e informação aos consumidores e fornecedores quanto aos seus 
direitos e deveres, em atenção ao princípio do art. 4º, inc. IV, do mesmo 
diploma legal. 

 

d) para o caso de descumprimento da determinação de letra 
“c”, seja cominada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente 
corrigida pelo índice oficial (IGP-M) até o seu efetivo pagamento, valor que será 
revertido ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, de acordo com o art. 
13 da Lei nº 7.347/85. 
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8. DOS REQUERIMENTOS FINAIS: 

 

a) a citação dos demandado para, querendo, contestarem a 
ação, sob pena de revelia; 

b) a publicação do edital a que alude o art. 94 do CDC; 

c) o deferimento de todos os meios de prova em direito 
admitidos, bem como da inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inc. 
VIII, do CDC, conforme o item “5” desta petição inicial; 

d) a condenação dos demandados ao pagamento das 
despesas sucumbenciais, exceto honorários advocatícios, pois incabíveis à 
espécie. 

 

Dá-se à causa o valor de alçada. 

 
 

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO, 
Promotor de Justiça. 
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