
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA  EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, vem pela presente, por seus procuradores que esta subscrevem (M.I.), de 
acordo com o artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, c/c os artigos 82, inciso III e, 83 ambos do 
CDC, propor a presente
  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE LIMINAR

Em face de Laboratório Merck Sharp e Dohme, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua 13 de maio, 815 – Sousas, Campinas, São Paulo-SP, Caixa Postal 3734 – Cep: 
01060-970, pelas razões fáticas e jurídicas que expõe a seguir: 

DA LEGITIMIDADE DO PÓLO ATIVO:

Prevê o artigo 63 da Constituição Estadual: “O Consumidor tem o direito à proteção do Estado.”, 
por sua vez este mesmo artigo, em seu Parágrafo Único, dispõe que : “ A proteção far-se-á entre 
outras medidas criadas em lei, através de : I – Criação de Organismos de defesa do Consumidor, 
VIII – Assistência Jurídica integral e gratuita ao consumidor, curadorias de proteção no âmbito do 
Ministério Público e Juizados Especiais Cíveis, obrigatórios nas cidades com mais de duzentos mil 
habitantes”.

Por sua vez, o art. 82, inciso III, da lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) concede 
legitimidade aos órgãos da administração pública, ainda que sem personalidade jurídica, mas que 
se destinem, especificamente, aos interesses e direitos por ela protegidos, para a representação 
em juízo na defesa de tais interesses.

A autora é um órgão técnico vinculado ao Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, com 
competência definida no respectivo regimento interno, para atuar e se manifestar sobre os assuntos 
relacionados ao consumo, suas relações e a defesa do consumidor, entre outros, e integra o Sistema 



Nacional da Defesa do Consumidor, nos termos do disposto no decreto federal nº2.181, de 20 de 
março de 1997. 

DA LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO:

O Laboratório Merck Sharp e Dohme, importador e responsável pela distribuição no 
mercado de consumo do medicamento “VIOXX” integra o pólo passivo da presente 
demanda, uma vez que a letra usada na confecção de sua bula (em anexo) tem tamanho 
inferior ao tamanho mínimo estabelecido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).

DOS FATOS:

O Laboratório Merck e Sharp e Dohme, importador e responsável pela distribuição no 
mercado de consumo nacional do medicamento “VIOXX”, cuja bula é confeccionada 
com letra de tamanho inferior ao tamanho mínimo fixado pela ANVISA, órgão competente 
para tal.

A Resolução – RDC nº 140, de 29 de maio de 2003 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (em anexo), em seu artigo 2º, estabelece que as bulas deverão ser redigidas com 
letras cujo tamanho mínimo tenha 1,5 milímetros. 
As letras em caixa alta da bula do medicamento em tela têm 1,0 milímetro. As letras 
minúsculas têm menos de um milímetro.

Além de estar descumprindo determinação da ANVISA, o Laboratório Merck Sharp & 
Dohme está inviabilizando ao consumidor o acesso às informações técnico-científicas que 
orientam o uso do medicamento “VIOXX”.

Com fundamento no direito básico à informação (art.6º, III e 31 Código de Defesa do 
Consumidor), os medicamentos devem trazer, de forma clara, as seguintes informações em 
suas bulas e embalagens: fórmula de composição; vias de administração (oral, injetável 
etc...); indicações; contra-indicações; efeitos colaterais e reações adversas; reações e 
cuidados que devem ser considerados; cuidados de conservação; instruções de uso e 
modo de ação.

Quando não for possível ao consumidor o acesso a estas informações, o produto será 
considerado pelo CDC como portador de defeito de qualidade, o que gera responsabilidade 
para o fabricante ( ou importador) na hipótese de Acidente de Consumo. O CDC 
estabelece normas claras para a oferta e a compra de produtos no mercado, como se 
infere da leitura do parágrafo anterior , levando em conta, em especial, os considerados 
essenciais, como os medicamentos. O mais importante  princípio que rege as relações de 
consumo é o de que produtos não podem acarretar riscos à saúde ou à segurança do 



consumidor. É exatamente o que acaba acontecendo quando, em razão do tamanho 
mínimo das letras da bula do medicamento o consumidor fica impossibilitado de obter 
informações essenciais acerca do remédio.

O “VIOXX” é um medicamento de venda controlada, com tarja vermelha, portanto, mais 
do que em relação aos medicamentos cuja venda não exija maiores formalidades, o 
consumidor (seja este o paciente, seja o profissional de saúde) deverá ter facilidade de 
leitura das informações contidas na sua bula.

No caso da bula deste medicamento, pelo ínfimo tamanho das letras, não há que se falar 
em facilidade, ou não da leitura, mas de verdadeira impossibilidade desta.

A leitura da bula do “VIOXX” é um desafio aos consumidores, que acabam por fazer uso 
do mesmo sem conseguir obter informações mínimas necessárias, como contra-indicações 
e reações adversas que possam advir de sua utilização.

A impossibilidade da leitura da bula do medicamento, em razão do uso de letra de 
tamanho menor do que estabelecido pela ANVISA leva à potencialidade de riscos à 
saúde dos consumidores. O procedimento do laboratório responsável pela importação 
e comercialização do “VIOXX” está contribuindo para o uso irresponsável do 
medicamento.

Diante dos fatos expostos e da potencial lesão à saúde dos consumidores, gerada pela 
sua desinformação acerca do medicamento que consome,  cabe a esta Comissão, 
legitimada ativa para tanto, submeter a matéria ao Poder Judiciário, através da presente 
Ação Civil Pública.

 

DO DIREITO:

É nítida a existência de relação de consumo entre o laboratório distribuidor do medicamento 
“VIOXX” no mercado de consumo e os consumidores em potencial do mesmo, como se 
infere da leitura dos 
arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, transcritos abaixo:

            Art 2º  - O consumidor é toda a 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.3º - Fornecedor é toda a pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados que desenvolvem atividades 
de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação e exportação, distribuição 
ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços.

§1º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial.

Ao tornar impossível aos consumidores a leitura da bula de medicamento que coloca no 
mercado, o Laboratório Merck Sharp & Dohme está ferindo a Resolução RDC nº 140 de 29 
de maio 2003 da ANVISA, o inciso XXXII do art.5º e o inciso V do art.170 da Constituição da 
República e, por fim, diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

O proceder do réu viola um dos princípios a ser atendido na consecução dos objetivos da 
Política Nacional de Relações de Consumo, previsto no inciso I do art. 4º do C.D.C., que 
consiste no reconhecimento da vulnerabilidade de consumidor no mercado de consumo. 
O conceito de vulnerabilidade está associado ao fato de que o consumidor não detém 
as informações sobre o produto que adquire, sendo obrigação do fornecedor informá-lo 
em relação às mesmas.

O C.D.C. elenca normas que exigem devida informação ao público consumerista sobre 
todas as características importantes dos produtos, para que aquele possa adquirir 
os mesmos sabendo exatamente o que poderá esperar deles, o que contribui para a 
preservação da saúde e da segurança da população.

Não se pode esquecer que o art. 196 da Constituição da República estabelece ser a saúde 
um verdadeiro direito subjetivo de cada cidadão, sendo do Estado o dever de assegurar 
a cada cidadão o direito à saúde mediante ações e políticas sociais e econômicas que 
visam à redução do risco de doenças e agravos.

Resta configurada também a violação ao art.8º do C.D.C.:

Art. 8º - Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo 
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência 
de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 
qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas 
a seu respeito.



Parágrafo Único – Em se tratando de produto industrial, ao 
fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 
através de impressos apropriados que devam acompanhar o 
produto.   

O consumidor passa a ter o direito à informação sobre a nocividade ou periculosidade 
do que vai consumir, ou seja, ele precisa ser alertado sobre todos os riscos inerentes a seu 
uso. A falta ou deficiência dessas informações é considerada um defeito do produto e 
se, em virtude dela, o consumidor vier a sofrer algum dano, o fornecedor será obrigado a 
indeniza-lo.
O Código estipula que todo produto deve ter na sua apresentação informações corretas, 
claras e ostensivas, pois é um direito do consumidor conhecer todas as características do 
que está comprando.

Art. 31 – A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 
língua portuguesa sobre as características, qualidade, 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.

O réu, por fim, está desrespeitando um dos direitos básicos do consumidor, expresso no 
inciso III do art.6º do C.D.C..

                                             Art.6º - São direitos básicos do consumidor:

                                         III - a informação adequada e clara sobre        os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição qualidade e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem.

Ante exposto, faz-se necessária, através da propositura da presente  ação, a defesa do 
consumidor, nos termos   dos artigos 81, parágrafo único e 82 do C.D.C., obtendo-se a tutela 
jurisdicional dos interesses coletivos, com base nas Leis Federais nº 7347/85 (que disciplinam 
a Ação Civil Pública) e 8.078/90 (que institui o Código de Defesa do Consumidor). 

DA MEDIDA LIMINAR:

O Laboratório Merck Sharp & Dohme está colocando no mercado medicamento com 
bula cujas letras não atendem ao padrão mínimo estipulado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA).



Assim, entende deva ser determinado o recolhimento das caixas de medicamento “Vioxx” 
cujas bulas não tenham sido elaboradas com letras do tamanho mínimo determinado por 
resolução da ANVISA e a elaboração de bulas, desta decisão em diante, cujas letras 
obedeçam tal padrão, visto que presentes os pressupostos ensejadores da concessão, 
quais sejam:

o a) fumus boni iuris, que resta provado pela demonstração de que o laboratório que 
figura no pólo passivo da presente ação está descumprindo resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, no que tange ao tamanho mínimo das letras com 
que devem ser elaboradas as bulas do medicamento “Vioxx”.
 o periculum in mora está presente, diante da natural demora da tramitação b) 
de uma ação coletiva, a qual oportunizará, com toda certeza, a lesão à saúde 
dos consumidores, acarretada pela impossibilidade do acesso às informações 
imprescindíveis ao uso seguro do “Vioxx”.

    
Assim, forte no art.84 do Código de Defesa do Consumidor, requer seja determinada 
liminarmente ao Laboratório Merck Sharp & Dohme a suspensão da comercialização do 
medicamento “Vioxx” cujas bulas não tenham sido elaboradas com letras que obedeçam 
ao tamanho mínimo fixado pela ANVISA e a elaboração das futuras bulas seguindo este 
padrão.

DOS PEDIDOS:

Diante do exposto requer a autora:

A – a consolidação da medida liminar e a condenação da ré à obrigação de fazer, 
consistente na  retirada do mercado de consumo das embalagens do medicamento “ 
Vioxx” cujas bulas não tenham sido elaboradas com letras que sigam o tamanho mínimo 
fixado pela ANVISA e a elaboração,a partir desta decisão, de bulas que sigam este 
padrão;

B – a condenação da ré à 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 20cmx20cm, em uma das dez primeiras páginas de ambos os jornais, 
a parte dispositiva de eventual sentença condenatória, a fim de que os consumidores 
tomem ciência da sentença, que deverá ser introduzida pela seguinte informação:  
“Acolhendo pedido veiculado em ação coletiva de consumo ajuizada pela Comissão de 
Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o juízo da (   
)ª Vara Empresarial condenou o Laboratório Merck Sharp & Dohme, nos seguintes termos 
(  )” ;

Esse pedido, além de servir para recompor o dano moral coletivo sofrido pelos consumidores 
e por toda a sociedade, também tem como objetivo restabelecer a harmonia e a 



confiança no mercado de consumo;

C – a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento do pedido alinhado 
pelo item “A”, em valor capaz de intimidar a desobediência;

D – a citação do demandado à Rua 13 de Maio, 815 – Sousas-, Campinas, São Paulo – 
SP, Caixa Postal 3734, cep. 01060-970, na pessoa de seu representante legal para tomar 
ciência da presente ação civil pública, e, querendo, oferecer contestação, sob pena de 
confissão quanto à matéria fática;

F – a intimação do Ministério Público para integrar o feito nos termos da legislação 
aplicável;

G – a publicação do edital ao qual se refere o art.94 do C.D.C.;

H – a condenação da ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais 
decorrentes da sucumbência, exceto honorários advocatícios;

I  - a procedência dos pedidos.

DAS PROVAS E DO VALOR DA CAUSA

Protestando por todos os meios de provas cabíveis na espécie, dá-se à causa o valor de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeitos fiscais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2003.

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ 78460  

CATARINA COSTA
 OAB/RJ 109085

ROLAND PERNIDJI
OAB/RJ 95364

ALEXANDRE PENA MARCIEL
OAB/RJ 80.971


