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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA   VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE PORTO ALEGRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
 
DISTRIBUIÇÃO PREFERENCIAL A 15ª OU 16ª  
VARA CÍVEL - PROVIMENTO Nº 39/93 - CGJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, com 
endereço na Rua Santana, 440, 8º andar, Bairro Santana, CEP: 
90.040-371, nesta Capital, propõe AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra M. M. MARCONDES 
& CIA. LTDA. – EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 88.743.695/0001-42, com endereço na Estrada Barra 
do São João, nº 111, Bairro/Distrito São Pedro, Santo Ângelo/RS, CEP 
98.800-000, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:  
 
 
1. DOS FATOS: 
 
 

A presente ação coletiva de consumo tem origem 
no Inquérito Civil nº 270/2015, instaurado nesta Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa do Consumidor contra a empresa 
supramencionada, tendo por objeto a apuração de fornecimento de 
sementes em desacordo com as normas regulamentares. 
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O inquérito civil foi instaurado a partir de 
representação encaminhada pelo Ministério Público de Santa Catarina 
contendo cópias de processos administrativos oriundo da Companhia 
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, 
os quais constataram a comercialização de sementes com vício de 
qualidade pela empresa ré (fls. 06/16). 

Segundo os autos de infração n.º 0020822014 (fl. 
17) e 0160452014 (fl. 59), todos elaborados pelo CIDASC, a ré 
comercializou: (i) sementes de Aveia Branca, cultivar URS Tarimba, 
Lote 01, e sementes de Ervilhaca, cultivar comum, Lote 02, com o 
número de sementes de outras espécies cultivadas além do limite 
estabelecido, em desacordo com a Lei Federal 10.711/03, art. 30; (ii) 
sementes de Azevém, cultivar BRS Ponteio, Lote 33, com índice de 
germinação abaixo do estabelecido, Lei Federal 10.711/03, art. 30. 

Oportunizada manifestação escrita, aduziu a ré 
que a fiscalização interestadual de sementes ou mudas não pode ser 
exercida por empresas públicas ou qualquer entidade que não seja o 
próprio Estado, por meio do MAPA (fls. 93/107). 

 
Sobreveio parecer técnico de lavra do engenheiro 

químico Jerônimo L. M. Friedrich, o qual constatou que (fls. 124/127):  
 
“A denúncia de produção e comercialização de 
sementes fora dos padrões legais foi constatada 
através de “Boletim Oficial de Análise de Sementes Nº 
0229/2014”, para “Aveia Branca” e o “Boletim Oficial 
de Análise de Sementes Nº 0260/2014”, para 
“Ervilhaca”, emitido pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, MAPA, em análise pelo 
Laboratório Oficial de Análise de Sementes, LASO-
SLAV, de São José, SC, Onde originaram a lavratura 
do Auto de Infração Nº 002/082/2014, pela Fiscal 
Estadual Agropecuário, Engº. Agrônoma Francieli 
Marmentini C. Schühli, da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Companhia 
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC, 
CIDASC, em 23/04/2014.  
1. Teor da não conformidade: Comercializar 
sementes de Aveia Branca (Avena Sativa), cultivar 
URS TARIMBA, categoria S2, Lote 01, safra 
2013/2013, com o número de sementes de outras 
espécies cultivadas além do limite estabelecido. 
Data da amostragem: 25/02/2014: 

 Boletim Oficial de Análise de Sementes Nº 
0229/2014 – Resultado da não conformidade: 
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Outras espécies cultivadas: Valor encontrado = 175 
em 120 g. De acordo com Instrução Normativa MAPA 
Nº 25/2005, Anexo III, estabelece como padrão o 
valor máximo de 2, o número máximo de “sementes 
de outras espécies cultivadas – outras espécies e 
máximo de 8, o número máximo de “sementes de 
outras espécies cultivadas – outras espécies de aveia. 
2. Teor da não conformidade: Comercializar 
sementes de Ervilhaca Comum (Vícia Sativa), 
cultivar COMUM, categoria S2, Lote 02, safra 
2013/2013, com o número de sementes de outras 
espécies cultivadas além do limite estabelecido. 
Data da amostragem: 25/02/2014: 

 Boletim Oficial de Análise de Sementes Nº 
0260/2014 – Resultado da não conformidade: 
Outras espécies cultivadas: Valor encontrado = 763 
em 1.000 g. De acordo com Instrução Normativa 
MAPA Nº 33/2010, Anexo VII, estabelece como 
padrão o valor máximo de 60, o número máximo de 
“sementes de outras espécies cultivadas”. 
A empresa encaminha documentação para a 
Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca de Santa 
Catarina no dia 17/06/2014, onde não concorda com 
os resultados determinados pelo laboratório do MAPA 
de São José, SC, e solicita a reanálise das amostras 
duplicatas e ainda que seja comunicado com 
antecedência a data de tal pleito para 
acompanhamento. 
O resultado da reanálise oficial da amostra de “Aveia 
branca” (Avena sativa) foi expresso no Boletim Oficial 
de Análise de Sementes Nº 0985/2014, apresentando 
o valor de 191 em 121,50g, e para a semente 
“Ervilhaca” (Vicia sativa), Boletim Oficial de Análise 
de Sementes Nº 0984/2014, o valor de 729 em 
1001,41g. 
A Assessoria Técnica desta Promotoria cumpre 
informar que em outras denúncias relativas às “não 
conformidades” apresentadas em ‘Boletins Oficiais 
de Análises de Sementes – BOAs” de empresas que 
produzem estas culturas no Estado do RS e 
comercializam também em SC, originando autuações 
por parte do órgão fiscalizador de SC, em especial no 
parâmetro, “Outras espécies cultivadas”, a Câmara 
de Reconsideração Técnica do CIDASC analisou as 
defesas apresentadas pelas empresas autuadas e 
afirmou que para a infração constatada não estava 
previsto o direito de reanálises, e considerou a 
natureza das infrações como grave. 
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No dia 05/08/2014, a empresa investigada foi 
novamente autuada, Auto de Infração Nº 
016/045/2014, por ter comercializado sementes de 
Azevém, cultivar BRS Ponteio, lote 33, safra 
2013/2013, categoria S2, com o “índice de 
germinação” abaixo do estabelecido pela Lei Federal 
10.711/03, artigo 30, “caput”, aprovada pelo Decreto 
Federal 5.153/04, artigos 25, 45 “caput”, 88, 92 e 177, 
inciso IX, Lei Estadual SC 14.611/09, artigo 16, 
aprovada pelo Decreto Estadual SC 3.378/10, artigos 
27 “caput” e 40, inciso VIII, Instrução Normativa MAPA 
Nº 25, de 16/12/2005, Anexo IV. Boletim Oficial de 
Análise de Sementes Nº 0619/2014. Coleta realizada 
pela Fiscal Estadual Agropecuário, Engº. Agrônoma 
Francieli Marmentini C. Schühli, da Secretaria de 
Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
SC, CIDASC, em 03/04/2014, onde apresentou o 
resultado de 39%, sendo o mínimo estipulado de 70%. 
Novamente a empresa encaminha documentação para 
a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca de 
Santa Catarina no dia 15/08/2014, onde não concorda 
com os resultados determinados pelo laboratório do 
MAPA de São José, SC (Boletim Oficial de Análise de 
Sementes Nº 0619/2014), e solicita a reanálise das 
amostras duplicatas e ainda que seja comunicado com 
antecedência a data de tal pleito para 
acompanhamento. 
O resultado da reanálise oficial da amostra de 
“Azevém” foi expresso no Boletim Oficial de Análise 
de Sementes Nº 1519/2014, apresentando um índice 
de germinação de 21%, sendo o mínimo estipulado de 
70%, conforme a Instrução Normativa MAPA Nº 25, de 
16/12/2005, Anexo IV.  
A Câmara de Reconsideração Técnica do CIDASC 
destaca que os resultados das amostras oficiais, 
realizada por Fiscal Estadual Agropecuário e 
analisadas por Laboratório Oficial de Análises de 
Sementes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, MAPA, demonstraram que os 
parâmetros “outras espécies cultivadas” e “índice 
de germinação” encontravam-se fora dos padrões 
estabelecidos pelas legislações vigentes, tanto nas 
análises das amostras oficiais quanto nas reanálises 
através de amostras em duplicatas. 
Ressalta ainda que em todo o processo, tanto de 
coleta de amostras quanto de análises das sementes, 
foram realizados por profissionais e empresas que 
possuem fé pública não cabendo qualquer tipo de 
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contestação quanto aos procedimentos realizados, 
contrariando desta forma, o que fora transcrito nas 
defesas da autuada. 
Em resposta ao Of. nº 1037/2015/PJDC, de 07 de 
Agosto de 2015, a empresa se manifesta que as 
sementes produzidas por ela são de plantas 
forrageiras (cobertura de solo ou pastagem para gado) 
e não se destinam ao consumo humano ou a 
fabricação de produtos para o consumo humano.  
Questiona também a legalidade das lavraturas de 
autos de infrações pela CIDASC por entender que a 
competência para fiscalizar o comércio interestadual 
seja do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, MAPA, e que não houve qualquer 
reclamação de produtores rurais a cerca das sementes 
adquiridas em SC. 
Para efeito de fiscalização vale a coleta oficial 
realizado por agente competente e capacitado e o 
encaminhamento de tais amostras a laboratórios 
oficiais ou credenciados pelo MAPA. 
Somente poderá ser aventada a possibilidade de 
divergência dos resultados se a amostra analisada em 
laboratório oficial não corresponder ao resultado 
apresentado pelo mesmo laboratório e na mesma 
amostra coletada por ocasião da ação fiscal realizada 
pelo agente fiscal. 
As manifestações prestadas por esta Assessoria 
Técnica, em pareceres técnicos anteriores, foram 
baseadas em informações quanto à discrepância de 
resultados entre laboratórios. 
Exemplifica que se a amostragem realizada pelo 
responsável técnico do produtor de sementes diferirem 
da metodologia de amostragem utilizada pelo agente 
fiscal os resultados poderão ser discrepantes entre 
laboratórios e até mesmo dentro de um mesmo 
laboratório.  
A metodologia de coleta deve seguir o disposto no 
subitem 18.25 da Instrução Normativa MAPA Nº 9, de 
02/06/2005. 
A discrepância de resultados só poderá ter guarida, se 
e somente se, as amostras fiscais coletadas forem do 
mesmo lote e realizadas no mesmo dia e horário do 
que foi realizada pelo fiscal credenciado e capacitado 
para tal fim. 
Analisando os Boletins Oficiais de Análises que foram 
encaminhados à avaliação desta Assessoria Técnica 
constatou-se que os resultados apresentados pelo 
Laboratório Oficial de Análise de Sementes, LASO-
SLAV, de São José, SC, atestaram a comercialização 
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de sementes, fora dos padrões estipulados pelas 
legislações em vigor, nas culturas de aveia branca e 
ervilhaca, para o parâmetro “outras espécies 
cultivadas” e na cultura de azevém, para o parâmetro 
“índice de germinação”. 
Portanto, os lotes analisados destas culturas 
encontravam-se aquém da qualidade exigida no uso 
em pastagem de rebanhos.” 

 
Designada audiência para tentativa de realização 

de compromisso de ajustamento de conduta, a ré não compareceu (fls. 
129/132). 

 
Assim, com base nas diversas e reiteradas 

irregularidades apuradas pelo CIDASC e não havendo a aceitação pela 
ré em firmar compromisso de ajustamento, não restou alternativa ao 
Ministério Público que não o ajuizamento da presente ação coletiva de 
consumo, objetivando a tutela jurisdicional para prevenção e reparação 
dos danos causados aos consumidores e ao mercado de consumo.  
 
 
2. DO MÉRITO: 
 
 
2.1. Das práticas abusivas e do fornecimento de produto impróprio 
ao consumo: 
 
  

Conforme se extrai dos processos administrativos 
juntados aos autos do inquérito civil, a requerida, por conta das 
inconformidades apontadas nos laudos do CIDASC, comercializou 
sementes sem observar as disposições contidas no Código de Defesa 
do Consumidor e nas normas regulamentares abaixo transcritas.  
 

Prevê o Código de Defesa do Consumidor, no art. 
6º, inciso III, ser direito básico do consumidor, dentre outros, “a 
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem”.  

 
Ao lado do art. 6º do CDC, há inúmeros outros 

dispositivos que tratam do dever de informação e, sobretudo, do vício 
de qualidade, destacando-se os arts. 18, 31 e 37, abaixo transcritos: 
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 “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 a 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. 
 
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 
características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores. 

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 
produtos e serviços.” 

 

Na hipótese dos autos, o vício de qualidade está 
consubstanciado nos autos de infração administrativa lavrados pelo 
CIDASC contra a empresa ré, nos quais foi constatada a 
desconformidade dos produtos colocados no mercado de consumo 
com as normas técnicas relativas à produção de sementes, 
subsumindo-se perfeitamente na regra constante do art. 18 do CDC.  
 
 Foi descumprido, igualmente, o Decreto n. 
5.153/2004, que aprova o Regulamento da Lei n. 10.711/2003 e dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, o qual, combinado 
com o §6º do art. 18 do CDC1, caracteriza a impropriedade do produto: 
 

Decreto nº 5.153/2004: 
“Art. 44.  É de responsabilidade exclusiva do produtor da 
semente, desde que a respectiva embalagem não tenha 
sido violada, a garantia dos seguintes fatores: 
I - identificação da semente; 

                                            
1
 Art. 18, § 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;” 
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II - sementes puras; 
III - germinação, quando a garantia for superior ao padrão 
nacional; 
IV - sementes de outras cultivares; 
V - sementes de outras espécies; 
VI - sementes silvestres; 
VII - sementes nocivas toleradas; 
VIII - sementes nocivas proibidas; e 
IX - outros fatores previstos em normas complementares.” 
 
(...) 
 
“Art. 177.  Ficam proibidos e constituem infração de 
natureza grave: 
(...) 
XII - a produção, o armazenamento, a reembalagem e o 
comércio de sementes cujo lote contenha sementes de 
outras espécies cultivadas, além dos limites estabelecidos; 
(...) 
XIV - a produção, o armazenamento, a reembalagem e o 
comércio de sementes cujo lote contenha sementes de 
espécies nocivas toleradas, além dos limites estabelecidos;” 
 

A observância de todas as normas acima 
transcritas mostra-se imprescindível para a devida proteção dos 
consumidores, as quais, como se demonstrou, foram descumpridas 
pela parte ré. É que a oferta de produto em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos oficiais ou legislação específica constitui 
prática abusiva expressamente prevista no art. 39, inc. VIII, do CDC: 

 
SEÇÃO IV 
Das Práticas Abusivas 
“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; 
(...)" 

 
Registre-se, por fim, que a imposição de multas 

administrativas não se mostrou efetiva a ponto de fazer cessar a 
produção de sementes pela ré. Com efeito, a empresa foi autuada e, 
não obstante, continuou a ofertar sementes em desacordo com a 
legislação em vigor. 

 
Diante de tais fatos, é de ver-se reprimida a 

conduta da parte ré, que deverá ser responsabilizada por expor a 
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venda produto fora dos padrões legais de qualidade e, logo, impróprios 
ao consumo. 
 
 
2.2. Dos interesses tutelados nesta ação coletiva de consumo:  
 
 

A comercialização de produto fora dos padrões 
legais acarreta lesão aos direitos e interesses transindividuais e 
individuais homogêneos dos consumidores (artigos 2º, parágrafo único, 
29 e 81, p. único, incisos I e III, todos do CDC), os quais o Ministério 
Público busca proteger judicialmente com esta ação.  

 
Tutela-se na ação os interesses individuais 

homogêneos relativos aos prejuízos causados aos consumidores que 
já adquiriram o produto impróprio à comercialização.  

  
Já os interesses difusos relacionam-se com o 

risco de lesão criado para toda a coletividade com a prática abusiva, 
representada nos potenciais compradores do produto com informações 
incorretas sobre as suas características e em desacordo com as 
normas de fabricação e comercialização.  

 
Salienta-se, ainda, que a prática é passível de 

indenização a título de dano aos interesses difusos, nos termos do 
art. 6°, inc. VI, do CDC, especialmente no que diz respeito ao dano 
moral coletivo, amplamente reconhecido pela jurisprudência.  

 
Postula-se, desse modo, a reparação dos 

interesses difusos já lesados (doutrinariamente também denominado 
como dano moral coletivo), por terem sido atingidas as convicções, 
confiança e impressões subjetivas de um número indeterminável de 
pessoas, representando o dano moral coletivo, expressamente previsto 
no art. 6°, inc. VI, do CDC, cujos valores deverão ser destinados ao 
Fundo Estadual de Reconstituição de Bens Lesados do Consumidor 
(art. 13 da Lei da Ação Civil Pública). 

 
De ressaltar que o dano moral coletivo prescinde 

da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofrido pelos 
indivíduos. Como transindividual, manifesta-se no prejuízo à imagem e 
moral coletivas e sua averiguação deve pautar-se nas características 
próprias aos interesses difusos e coletivos.  

 
Sobre os direitos difusos, tem-se que a lesão 

causada pela prática abusiva perpetrada pela requerida é representada 
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pela clara quebra da confiança e transparência que deve imperar nas 
relações de consumo. As legítimas expectativas dos consumidores não 
podem restar frustradas e, quando o forem, deverá o fornecedor 
reparar o dano. 

 
Destarte, o Código de Defesa do Consumidor, ao 

eleger como um direito a circunstância de todos os membros da 
coletividade viverem em harmonia e transparência em suas relações de 
consumo, na verdade está procurando proteger todos os membros 
dessa coletividade para que eles não venham a se sujeitar a práticas 
abusivas. 

 
A coletividade de pessoas é equiparada a 

consumidor (art. 2º, parágrafo único, e art. 29 do CDC). Além disso, a 
Lei nº 12.529/2011, voltada à coibição de práticas concorrenciais 
desleais e o abuso do poder econômico, estabelece que a coletividade 
é a titular dos direitos e interesses protegidos (art. 1º, parágrafo único). 
Ela é mais do que a mera soma dos indivíduos: constitui um organismo 
dotado de identidade própria e distinta. A coletividade possui interesses 
e valores que são superiores à simples soma dos interesses e valores 
de cada um de seus membros.  
 

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 desestimular a parte 
demandada a reincidir na mesma prática abusiva.  
 
 
2.3 Da inversão do ônus da prova: 

 
 

Incide no caso, também, como instrumento 
processual de facilitação de defesa do consumidor, a regra da inversão 
do ônus da prova prevista no art. 6°, inc. VIII, do CDC, pois presentes a 
verossimilhança dos fatos e a hipossuficiência do consumidor, que são 
os pressupostos de sua aplicação. 

 

Fundamental, portanto, a declaração da inversão 
do ônus da prova em favor dos consumidores, substituídos aqui pelo 
Ministério Público, em legitimação extraordinária, para que a empresa 
demandada assuma o ônus da prova quanto à não adoção das práticas 
comerciais abusivas descritas nesta petição inicial, haja vista as 
informações que amparam o inquérito civil, indicando a 
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verossimilhança da alegação e a hipossuficiência dos consumidores 
que estão expostos à conduta abusiva da empresa. 

 
 

3. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: 
 
 

Na situação descrita encontram-se presentes 
todas as condições exigidas para o deferimento dos efeitos da tutela 
antecipada já no início deste processo. Ademais, evidente que o seu 
não deferimento poderá gerar graves prejuízos aos consumidores 
individualmente considerados e a toda coletividade.  

 
O fumus boni iuris é revelado pela fiscalização 

levada a efeito pelo CIDASC, cujos laudos apresentaram 
inconformidades com a legislação vigente. O periculum in mora 
também está presente, diante do risco atual e grave de continuação da 
comercialização de produtos impróprios ao consumo, circunstância 
que, se não for evitada, irá gerar a proliferação de danos aos 
consumidores.  

 
Presentes, portanto, os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada, haja vista os riscos de danos de toda 
a coletividade de consumidores que estão expostos à prática. Ademais, 
a permanecer tal proceder, considerando o tempo médio de duração de 
uma ação desta natureza, certamente inúmeros consumidores serão 
prejudicados.  

 
Com efeito, diante da relevância da demanda e do 

fundado receio de dano irreparável, tendo como fundamento legal os 
dispositivos do art. 84, parágrafo 3º, do CDC, art. 12 da Lei nº 7.347/85 
e art. 461 do CPC, requer o Ministério Público: a concessão de 
tutela antecipada para compelir a parte ré a não mais ofertar, 
manter em depósito para venda ou comercializar sementes fora 
das especificações legais e infralegais, sob pena de multa no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hipótese de descumprimento (lote), 
mediante ocorrência devidamente comprovada por laudo técnico de 
órgãos oficiais. 
 
 
4. DO PEDIDO: 
 
 

Diante do exposto, o Ministério Público pede a 
procedência integral da ação, acolhendo-se o seguinte pedido:  
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a) sejam tornados definitivos os efeitos da tutela antecipada acima 
postulados, inclusive a multa pelo seu descumprimento, cujo valor 
reverterá para o Fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/85; 
 
b) condenação genérica da requerida à obrigação de indenizar, da 
forma mais ampla e completa possível, os danos materiais e morais 
causados aos consumidores individualmente considerados, 
decorrentes das práticas abusivas mencionadas nesta ação, conforme 
determina o art. 6°, inc. VI, e art. 95, ambos do CDC; 

 
c) seja a parte requerida condenada a indenizar os danos causados 
aos direitos e interesses difusos (art. 2º, parágrafo único, e art. 29, 
ambos do CDC), decorrentes do abalo à harmonia nas relações de 
consumo e da exposição da coletividade às práticas abusivas levadas 
a efeito pelo requerido, dano moral coletivo previsto no art. 6°, inc. VI, 
do CDC - cujo valor, a ser arbitrado por este juízo, reverterá ao Fundo 
de Reconstituição de Bens Lesados, mencionado no art. 13 da Lei n° 
7.347/85;  
 
d) seja o requerido compelida a publicar, nos jornais Zero Hora, Correio 
do Povo e Diário Gaúcho, no prazo de quinze dias do trânsito em 
julgado da sentença, em três dias alternados, nas dimensões de 20cm 
X 20cm, a parte dispositiva de eventual sentença de procedência, para 
que os consumidores tomem ciência da mesma, a qual deve ser 
introduzida com a seguinte mensagem: “Acolhendo pedido veiculado 
em ação coletiva de consumo ajuizada pela Promotoria de Justiça de 
Defesa do Consumidor do Ministério Público, o juízo da [___]ª Vara 
Cível da Comarca de Porto Alegre condenou M. M. MARCONDES & 
CIA. LTDA. – EPP., nos seguintes termos: [___]”. O pedido tem como 
finalidade servir como mecanismo de educação e informação aos 
consumidores e fornecedores quanto aos direitos e deveres, em 
atenção ao princípio do art. 4º, inc. IV, do mesmo diploma legal; 
 
e) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer contida no 
item “d”, requer seja cominada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), 
revertendo o numerário arrecadado para o Fundo de Reconstituição 
dos Bens Lesados, de acordo com o artigo 13 da Lei nº 7.347/85; 
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5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS: 
 
 
a) requer a citação da requerida para, querendo, oferecer contestação, 
sob pena de confissão; 
 
b) requer o deferimento de todos os meios de prova em direito 
admitidas, inclusive o depoimento pessoal do representante legal do 
requerido, se necessário, bem como a declaração da inversão do ônus 
da prova, com base no art. 6º, inc. VIII, do CDC, nos termos do item 
"2.3" desta petição; 
 
c) publicação de edital no órgão oficial, sem prejuízo de publicações na 
imprensa falada, escrita e em outros órgãos, a fim de que os 
interessados possam se habilitar no processo, a teor do que dispõe o 
art. 94 do CDC; 
 
d) a condenação da requerida ao pagamento das despesas 
decorrentes do ônus da sucumbência, exceto honorários advocatícios, 
pois incabíveis na espécie. 
 

Atribui-se à causa o valor de alçada. 
 
Porto Alegre, 15 de dezembro de 2015. 
 

 
 
 

Rossano Biazus, 
Promotor de Justiça. 
 
 
 
 
Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz, 
Promotor de Justiça. 

 


