
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 do Estado do Rio de Janeiro CNPJ n.º 30.449862/0001-67) 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

Em face de MATTEL DO BRASIL Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.° 54.558.002/0001-20, situada à Rua Jaceru, nº151, 
3º e 4º andares, São Paulo-SP, cep.:04705-903, com fundamento nos artigos 4°, caput e inciso III; 6°, III; artigo 12, 
parágrafo 1º, incisos I a III e parágrafo 2º e parágrafo 3º, incisos I a III e 31 todos da Lei n.° 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), e nos termos que se seguem:

Da legitimidade ativa da autora

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 sobre a legitimidade ativa ad causam dos órgãos da administração 
pública para propositura de ações coletivas de consumo (que objetivam defender os direitos e interesses previstos no 
parágrafo único do artigo 81), deve ser aplicado prioritariamente em relação as demais normas processuais aplicáveis, 
no caso o Código de Processo Civil e a Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), conforme expressamente determinado 
em seu art. 90.

“(...) 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”. (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR: Direito Processual, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, ed. Saraiva, pp 66/67, grifei).

“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” (Nelson 



Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 
vigor, atualizado até 01.08.1997, 3ª edição, ed. RT, p. 1402) (Grifei).

“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” (Nelson Nery 
Junior, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª 
edição, ed. Forense Universitária, São Paulo 2005, pp. 1032/1033). (Grifei)

A legitimidade ativa da autora, que é, inegavelmente, um órgão da administração pública direta destinada à 
defesa dos direitos e interesses dos consumidores, decorre diretamente da leitura do artigo 82, III, do CDC, que não 
deixa margem para uma aplicação integrada com outras normas.

“Na nossa Federação, portanto, as entidades estatais, ou seja, entidades com autonomia política, 
são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal, cuja organização 
é estudada em capítulo próprio. As demais pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se 
constituírem por lei ou são autárquicas, ou são fundações, ou são entidades paraestatais, como 
veremos ao cuidar dos serviços públicos. Esse conjunto de entidades estatais, autárquicas, 
fundacionais e paraestatais constitui a Administração Pública em sentido instrumental amplo, 
ou seja, a Administração centralizada e descentralizada, atualmente denominada direta e indireta. 
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª edição, pp. 59).

Art. 82 CDC. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
III – as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 
especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código;

 Convém ressaltar que a atribuição específica para demandar em juízo, exigida por alguns aplicadores 
da lei (indevida, no entendimento da autora e no entendimento expressado no julgamento do recurso de apelação 
2006.001.13728, 10ª Câmara Cível, Rel. Desembargador José Carlos Varanda), foi recentemente acrescentada ao 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a inclusão da alínea “d” ao parágrafo 19 
do seu artigo 26.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTE ESTADO. ILEGITIMIDADE. O ART. 82, III, DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFERE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO TENHAM PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ESTAR EM JUÍZO 
EM DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, MAS DESDE QUE TENHAM TAL FINALIDADE. A 
COMISSÃO AUTORA DESTA AÇÃO NÃO TINHA, QUANDO AJUIZADA A AÇÃO ESSA FINALIDADE 
DENTRE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. É, PORTANTO, PARTE ILEGÍTIMA, O QUE, ALIÁS, FOI RECONHECIDO PELA 
PRÓPRIA ASSEMBLÉIA, QUE, EM RESOLUÇÃO DESTE ANO DE 2006, ALTEROU SEU REGIMENTO 
E INCLUIU TAL FINALIDADE. PROVIMENTO DO SEGUNDO APELO, PARA JULGAR EXTINTO O 
PROCESSO, FICANDO PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO (TJRJ, ApCiv. 2005.001.53288, 15ª 
Cam.Civ. Rel. Dês. Sergio Lucio de Oliveira e Cruz).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DA COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
1 – A Comissão de Defesa do Consumidor Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
não possuía a época do ajuizamento da ação legitimidade para estar em juízo.
2 – A circunstância de ter sido editada recentemente Resolução conferindo-lhe a mencionada 
atribuição de defesa do consumidor não interfere no resultado, na medida em que as questões 
relacionadas à capacidade para estar em juízo e legitimidade devem ser apreciadas a luz da 



legislação em vigor por ocasião do ajuizamento da ação.
3 – Desprovimento do recurso.
(TJRJ, ApCiv. 2006.001.22785, 15ª CamCiv, Rel. Des. Jaqueline Montenegro).

Art. 26, Regimento Interno da ALERJ. 

§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:

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 associação 
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. (dispositivo acrescentado recentemente, publicado no DO Estadual do Poder Legislativo do dia 17/02/2006 
(Grifamos)

Ementa do acórdão proferido no mencionado recurso de apelação n. ° 2006.001.13728.

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, ApCiv. 2006.001.13728, 10ª Cam. Civ. Rel. Des. José Carlos Varanda).

Portanto, não se pode negar que a autora possui legitimidade ativa para figurar no pólo ativo da presente 
demanda coletiva de consumo.

DOS FATOS

Ao longo desta semana vem sendo divulgado nos veículos de comunicação e, portanto, é de conhecimento 
popular, que alguns produtos da empresa Ré podem causar danos às crianças consumidoras. Produtos como a pá do 
conjunto Barbie e Tanner, figuras magnéticas do Batman e da boneca Polly foram fabricados em desacordo com o artigo 
6° do Código de Defesa do Consumidor, por não garantirem a proteção à vida e à segurança dos usuários, podendo 
causar lesões graves às crianças.

 Ciente dos riscos em potencial dos produtos colocados no mercado, a Mattel anunciou um recall no dia 14 de 
agosto de 2007, através do qual informa aos consumidores que os mesmos deverão se cadastrar por telefone ou e-mail 
para receber um manual com modelos envolvidos no recall e uma carta-resposta que deverá ser usada para enviar as 
peças para análise. Somente após a análise em laboratório da Mattel é que os consumidores receberão um termo de 
quitação para serem reembolsados, ou fazerem a troca do produto por outro de valor semelhante.

 É evidente a grande burocracia no procedimento determinado pela Ré para análise e possível reembolso ou 
troca do produto objeto da reclamação. Esta burocracia vem proporcionando enorme desgaste aos consumidores.

 A empresa ré não vem tratando os consumidores com o mesmo respeito com que trata os norte-americanos, 



tendo em vista que no site americano a Mattel deu destaque às informações sobre o recall, recomendou, de forma clara, 
que os produtos deveriam ser imediatamente retirados das crianças e simplificou o procedimento de troca que é imediato 
e através de ‘voucher’. 

 É imperioso ressaltar que estes produtos têm como público alvo crianças, e, em sendo a retirada dos mesmos 
para análise dificultada pela burocracia e inexistindo prazo para o fim deste procedimento, restará frustrada a legítima 
expectativa das mesmas, que não compreendem o risco em potencial proporcionado pelos brinquedos. 

 A exigência de cadastro e, principalmente, de que o produto deva ser enviado pelo correio, será um 
entrave para que consumidores retirem de suas crianças os produtos que apresentem potencial risco à saúde e 
à segurança das mesmas e os enviem para análise. 

 A empresa Ré comercializa milhões de produtos em nosso país, tendo a proporção do erro ido do 
razoável, sendo, portanto, honroso, principalmente em se levando em conta que seu público alvo é formado 
por crianças, que a Mattel estipule um ponto para recebimento do produto em cada bairro do Estado do Rio de 
Janeiro e que se responsabilize por eventuais danos futuros.

 Por todo o exposto e pelo respeito com que devem ser tratados os consumidores usuários dos produtos 
disponibilizados no mercado pela ré, é que clamamos JUSTIÇA, uma vez que os mesmos proporcionam potencial risco 
aos consumidores, no caso em tela, crianças.

DO DIREITO

De acordo com o caput e inciso III, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor (legislação aplicável), as 
relações de consumo devem ser norteadas pelos princípios da boa fé objetiva e da equidade. Segundo a autora Cláudia 
Lima Marques:

“(...) boa fé objetiva significa, portanto, uma atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 
contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 
lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim 
das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes”. (Contratos no Código de 
Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: RT, 2002, pp. 181/182)

O princípio da boa-fé objetiva, segundo a doutrina, possui três funções básicas: 1) fonte de deveres anexos, ou, 
como preferem alguns autores, deveres laterais ou instrumentais; 2) limitação ao exercício de direitos subjetivos (antes 
considerados lícitos e agora considerados abusivos) e 3) interpretação da relação contratual (através de uma visão total 
dessa) para que se alcance “o justo”.

“Efetivamente, o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações possui 
muitas funções na nova teoria contratual; 1) como fonte de deveres especiais de conduta durante 
o vínculo contratual, os chamados deveres anexos, e 2) como causa limitadora do exercício, 
antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos e 3) na concreção e interpretação do contrato. 
A primeira função é uma função criadora (pflichtenbegrundende Funfktion), seja como fonte de 
novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, 
como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade 



por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por 
contrato. A segunda função é uma função limitadora (Schranken-bzw.Kontrollfunktion), reduzindo 
a liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como 
abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e libertando o devedor em 
face da não razoabilidade de outra conduta (pflichenbefreinde Vertrauensubstande). A terceira é 
a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação 
de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, o qual permite uma visão total e real do contrato 
sob exame. Boa-fé é cooperação e respeito, é conduta esperada e leal, tutelada em todas as 
relações sociais. A proteção da boa-fé e da confiança despertada formam, segundo Couto e 
Silva, a base do tráfico jurídico, a base de todas as vinculações jurídicas, o princípio máximo 
das relações contratuais. A boa-fé objetiva e a função social do contrato são, na expressão de 
Waldírio Bulgarelli, ´como salvaguardas das injunções do jogo do poder negocial´”. (Cláudia Lima 
Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 
São Paulo: RT, 2002, pp. 180/181)

“Por boa-fé se quer significar – segundo a conotação que adveio da interpretação conferida ao § 
242 do Código Civil alemão, de larga força expansionista em outros ordenamentos, e, bem assim, 
daquela que lhe é atribuída nos países da common law – modelo de conduta social, arquétipo ou, 
obrando como obraria um homem reto: como honestidade, lealdade, probidade. Por este modelo 
objetivo de conduta levam-se em consideração os fatores concretos do caso, tais como status 
pessoal e cultural dos envolvidos, não se admitindo uma aplicação mecânica do standard, de tipo 
meramente subsuntivo”. (Judith Martins Costa. A Boa-Fé no Direito Privado, sistema e tópica no 
processo obrigacional. São Paulo: RT, 2000, p. 411).

“Na relação obrigacional a boa-fé exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação 
do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: 
interpretação das regras pactuadas (função interpretativa), criação de novas normas de conduta 
(função integrativa) e limitação dos direitos subjetivos (função  de controle contra o abuso de 
direito). (...)
A função integrativa da boa-fé permite a identificação concreta, em face das peculiaridades próprias 
de cada relação obrigacional, de novos deveres, além daqueles que nascem diretamente da 
vontade das partes. Ao lado dos deveres primários de prestação, surgem os deveres secundários 
ou acidentais da prestação e, até mesmo, deveres laterais ou acessórios de conduta. Enquanto 
os deveres secundários vinculam-se ao correto cumprimento dos deveres principais (v.g. dever 
de conservação da coisa até a tradição), os deveres acessórios ligam-se diretamente ao correto 
processamento da relação obrigacional (v.g. deveres de cooperação, de informação, de sigilo, de 
cuidado).(...)
Na sua função de controle, limita o exercício de direitos subjetivos, estabelecendo para o credor, 
ao exercer o seu direito, o dever de ater-se aos limites traçados pela boa-fé, sob pena de uma 
atuação antijurídica. Evita-se, assim, o abuso de direito em todas as fases da relação jurídica 
obrigacional, orientando a sua exigibilidade (pretensão) ou o seu exercício coativo (ação)”. (Paulo 
de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do 
fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 59)

Art. 6°. 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;

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.

“O dever de informação apresenta especial relevo, estabelecendo para as duas partes da relação obrigacional 
deveres de esclarecimento, comunicando circunstâncias ignoradas pela outra parte ou conhecidas de forma 
imperfeita ou incompleta. (...). Situa-se aqui também o dever de informar do fabricante, instruindo o consumidor 



sobre a correta utilização do produto e advertindo-o dos riscos”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. 
Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 61)

De acordo com o caput e inciso III, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, as relações de 
consumo devem ser norteadas pelos princípios da boa fé objetiva, eqüidade e transparência.

 Por boa fé objetiva deve-se entender um comportamento leal, que visa não prejudicar a outra parte (dever de 
proteção), para atender a legítima expectativa que levou parceiro contratual a contratar.

 Por transparência deve-se entender a clareza no momento de se prestar informações sobre os temas relevantes 
da futura relação contratual.

 A transparência, portanto, está intimamente ligada ao dever de informação exigido em vários dispositivos do 
Código de Defesa do Consumidor. Este dever varia de acordo com as características do parceiro contratual, em 
obediência ao princípio da eqüidade.

 A transparência é informação sobre temas relevantes, e o C.D.C. impõe um amplo dever ao fornecedor, de 
informar aos consumidores sobre as características do produto que comercializa. O objetivo do legislador foi o de evitar 
qualquer tipo de lesão ao consumidor, pois, sem conhecer as qualidades e características dos produtos, poderia vir a 
adquirir mercadorias que não se prestassem aos fins a que se destinam. 

O princípio da transparência rege o momento pré-contratual, sua eventual conclusão e afeta a essência do 
negócio, pois a informação repassada integra o conteúdo do contrato, e, se falha, representa falha na qualidade do 
produto oferecido. A idéia é reequilibrar as forças nas relações de consumo, em especial na conclusão desta modalidade 
de contrato. 

Art.12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 
produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no 
mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:



I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Código de Defesa do Consumidor instituiu um novo dever anexo às atividades dos fornecedores, qual seja, o 
dever de qualidade e, desta forma, a responsabilidade do fornecedor em seus aspectos contratuais e extracontratuais 
está objetivada, isto é, concentrada no produto ou serviço prestado, concentrada na existência de um defeito (falha 
na segurança) ou na existência de um vício (falha na adequação, na prestabilidade). Assim, os produtos ou serviços 
prestados teriam em si uma garantia de adequação para seu uso e, até mesmo, uma garantia referente à segurança que 
deles se espera.

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

 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, conforme já se manifestou Cândido Rangel Dinamarco.

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

A forma como a ré vem procedendo para retirar de circulação os produtos inseguros não surtirá o efeito que 
deve surtir, tendo em vista o procedimento escolhido (ligação telefônica, espera por embalagem própria enviada pela ré 
e entrega do produto embalado em uma agência dos correios) é extremamente burocrático. Como se sabe, a burocracia 
desestimula o consumidor, logo, prevalecendo tal procedimento, os produtos inseguros não irão sair de circulação, e os 
potenciais danos poderão ocorrer.

Em razão disso, necessário se faz a concessão de medida liminar para “desburocratizar” o procedimento 
escolhido pela ré, ou seja, que a ré disponibilize postos de atendimento em todos os bairros do Rio de Janeiro para que 
os consumidores possam entregar os produtos objetos do recall, prestem informações adequadas e claras sobre o recall 
que está sendo realizado (incluindo a disponibilização de página na internet em língua portuguesa) e efetue os reparos 
nos vícios de insegurança dos produtos submetidos ao recall, substitua os produtos inseguros por outros em perfeitas 
condições de uso e segurança ou restitua o valor pago para aquisição no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Presentes estão, portanto, os requisitos para a concessão da liminar. O fumus boni juris, sem um prejulgamento 
de mérito, consubstancia-se em um juízo de probabilidade, razoavelmente demonstrado, de irregularidade e abusividade 
da conduta praticada pela Ré. Não há como se negar, por mais perfunctória que seja a análise dos dispositivos invocados, 
quando da abordagem do mérito, que os Requeridos já lesaram, encontram-se diariamente lesando e ainda lesarão 
direitos dos inúmeros consumidores (no caso em tela crianças) que já adquiriram, encontram-se, no presente momento, 
adquirindo, e, futuramente, adquirirão os brinquedos da linha com peças imantadas da Mattel. 

 O periculum in mora, de outra parte, emerge da premente necessidade de se evitar que consumidores 
continuem expostos, até o provimento jurisdicional definitivo, às conseqüências danosas advindas do não 
fornecimento de informações claras, de acordo com o Princípio da Transparência, sobre os riscos à segurança 
e saúde dos consumidores assim como da burocracia exigida para o encaminhamento dos produtos para 
análise e posterior reembolso ou troca das mercadorias. URGE RESSALTAR QUE A EXIGÊNCIA DE CADASTRO 
E PRINCIPALMENTE QUE O PRODUTO DEVA SER ENVIADO PELO CORREIO PODE SERVIR COMO UM ENTRAVE 
PARA QUE OS CONSUMIDORES RETIREM DE SUAS CRIANÇAS PRODUTOS QUE APRESENTEM POTENCIAL 
RISCO À SAÚDE E À SEGURANÇA DESTAS E ENVIEM PARA ANÁLISE.



 A reparação sem a proteção liminar resta extremamente difícil, pois os danos causados pelo réu a um número 
indeterminado e cada vez maior de consumidores vem se protraindo no tempo, agravando seus efeitos e causando 
prejuízos atuais e futuros, tudo a revelar o periculum in mora.

 Assim, demonstrado o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos essenciais à concessão de liminar, 
mister que esse Juízo conceda tal medida para proteger os consumidores contra possíveis danos à saúde com a utilização 
dos produtos imantados colocados no mercado pela empresa Ré. 

DOS PEDIDOS

01) A citação das rés via mandado próprio para, querendo, contestarem a presente, sob pena de revelia. 

02) a condenação da ré na obrigação de disponibilizar um local em cada bairro do Estado do Rio de Janeiro para 
que o consumidor entregue os produtos que estão sendo submetidos ao recall;

03) a condenação da ré na obrigação de efetuar os devidos reparos dos vícios de insegurança dos produtos 
submetidos ao recall, a troca do produto por outro em perfeitas condições de uso e segurança ou a devolução 
da quantia paga para aquisição do produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

04) seja a ré obrigada a prestar informações claras sobre o recall e sobre o potencial risco dos produtos 
comercializados;

05) a antecipação de tutela em relação os pedidos 02, 03 e 04;

06) a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida liminar, caso seja concedida;
07) 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;

08) seja a ré compelida a indenizar, no âmbito moral e material, consumidores que se habilitem nesta ação, 
por danos que venham a ocorrer pela utilização dos produtos que oferecem risco à saúde e segurança dos 
usuários.

09) a intimação do Ministério Público;

10) a condenação da ré no pagamento dos ônus sucumbênciais no patamar de 20%, sobre o valor da 
condenação.

Dá-se o valor a causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para efeitos meramente fiscais.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2007.
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