
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL  DO RIO DE 
JANEIRO 

A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, registrada no CNPJ sob o nº30.449862/0001-67 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 VEPÊ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43-928.183/001-12, 
situada à Rua Cacique Tibiriçá, nº 306, Pq. Santo Antônio, São Bernardo do Campo, São 
Paulo, cep.: 09636-970, 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

A VEPÊ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA Ltda. é fabricante da linha de adoçantes DOCE MENOR 
e GOLD, o que inclui, dentre outras, a versão em pó dos mesmos, comercializada em 
envelopes.

As páginas da Internet (consulta realizada em 28/03/05) que fornecem informações acerca 
do “DOCE MENOR PÓ” e do “GOLD PÓ” nos dão conta de que cada envelope contém 
1grama do produto (em anexo).

Entretanto, tal quantidade, que sempre foi padrão para adoçantes em pó comercializados 
em saches, fora reduzida para 0,8 gramas, conforme indicado de forma quase que 
imperceptível nos envelopes de tais produtos (em anexo), atualmente à venda em 
cartuchos nas principais redes de supermercados e lojas especializadas.

A VEPÊ Indústria Alimentícia Ltda. reduziu a quantidade de adoçante em pó contido em 
embalagens tradicionalmente ofertadas no mercado de consumo sem a informação 
clara, ostensiva, adequada e suficiente no sentido de alertar os consumidores sobre tais 
alterações.

A confirmação de que houve a redução quantitativa foi enviada por e-mail pela Ré à 
parte autora, depois de solicitação feita por esta (em anexo). Argumenta a primeira que 
o fez seguindo determinações de Portaria do Ministério da Justiça, o que será provado ao 
longo da exordial  ser totalmente inverídico. 

A empresa Ré encontrou naquele mecanismo uma forma de ampliar seus lucros, sem o 
ônus de uma eventual demanda de consumidores para outros produtos.

Tal prática fere os princípios da boa-fé objetiva, transparência e ampla informação, 
infestando o mercado de consumo com produtos “maquiados”, o que é vedado pelo 
espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Em momento algum teve o consumidor acesso a qualquer informação na embalagem dos 
produtos, indicando as alterações efetuadas. O simples fato de informar a quantidade, 
sem alertar o consumidor de que tal produto teve seu peso reduzido e, não obstante, sem 
qualquer alteração significativa na embalagem que possa levar o consumidor a perceber 
a alteração, induz o consumidor em erro e o leva a crer que o produto adquirido mantém 
o peso costumeiramente oferecido no mercado.

Caso a Ré estivesse de boa-fé ao perpetrar tais alterações, sem a intenção de induzir o 
consumidor em erro, a informação nas embalagens dos adoçantes em pó DOCE MENOR 



e GOLD, que tiveram reduzidas sua quantidade, seria de seu maior interesse, pois traria 
maior segurança e confiabilidade ao mercado, protegendo os consumidores de eventuais 
práticas ilegais.

A VEPÊ Indústria Alimentícia Ltda. é legitimada passiva da presente demanda visto que 
ao reduzir de 1 grama para 0,8 gramas a quantidade de adoçante em pó contida nos 
envelopes das linhas DOCE MENOR e GOLD, das quais é fabricante, sem informar de forma 
clara e transparente os consumidores, está violando preceitos e princípios contidos no 
Código de Defesa do Consumidor e Portaria do Ministério da Justiça nº 81, de 24 de janeiro 
de 2002 (em anexo) que será melhor abordada mais à frente. 

DOS FATOS:

A VEPÊ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA Ltda. é fabricante da linha de adoçantes DOCE MENOR 
e GOLD, o que inclui, dentre outras, a versão em pó dos mesmos, comercializada em 
envelopes.

As páginas da Internet (consulta realizada em 28/03/05) que fornecem informações acerca 
do “DOCE MENOR PÓ” e do “GOLD PÓ” nos dão conta de que cada envelope contém 
1grama do produto (em anexo).

Entretanto, tal quantidade, que sempre foi padrão para adoçantes em pó comercializados 
em saches, fora reduzida para 0,8 gramas, conforme indicado de forma quase que 
imperceptível nos envelopes de tais produtos (em anexo), atualmente à venda em 
cartuchos nas principais redes de supermercados e lojas especializadas.

A VEPÊ Indústria Alimentícia Ltda. reduziu a quantidade de adoçante em pó contido em 
embalagens tradicionalmente ofertadas no mercado de consumo sem a informação 
clara, ostensiva, adequada e suficiente no sentido de alertar os consumidores sobre tais 
alterações.
A quantidade de pó por sache sempre foi de 1 grama, padrão para todos os adoçantes 
em pó comercializados em tais embalagens – haja vista os exemplos do adoçante “FINN” , 
que, conforme prova acostada aos autos, não realizou qualquer alteração quantitativa.  

A quantidade de 1 grama por envelope,  padrão para adoçantes em pó comercializados 
em tais embalagens, foi, é certo, fixada quando de seu ingresso no mercado de consumo, 
com base na quantidade de açúcar que o conteúdo de cada sache iria substituir.  O 
consumidor, habituado ao uso de determinada marca, já saberia, diante mão, quantos 
envelopes iria utilizar, dependendo do que pretendesse adoçar.

O envelope de 1 grama de Doce Menor Pó, por exemplo,  conforme informa sua página 
na INTERNET (em anexo), substituiria “2 (duas) colheres das de chá de açúcar”.



Os usuários de adoçantes em pó comercializados em saches fizeram suas opções dentre 
as diversas marcas existentes no mercado levando em conta não apenas os preços, mas 
também a relação custo-benefício. 

Tal escolha, é certo, resultou naquele cujo envelope, com 1 grama do produto, tivesse o 
poder de adoçar que mais agradasse ao paladar de cada consumidor, de forma que este, 
já conhecedor do mesmo, não precisasse utiliza-lo de maneira fracionada, o que geraria 
desperdício e prejuízo, visto que não é possível que se guarde, para futuro consumo, parte 
do pó remanescente no envelope.

Feita a escolha, o consumidor se mantém fiel àquela determinada marca, pois sabe a 
quantidade que o satisfará, podendo fazer, inclusive, previsão do gasto que terá com tal 
mercadoria.

A redução de 20% da quantidade de adoçante por envelope dos adoçantes supra 
citados fabricados pela Ré sem a ostensiva informação e sem mudança significativa na 
embalagem que possa levar o consumidor a perceber tal alteração, o induz em erro.  
Ele continua fiel àquela marca, passando, entretanto, a necessitar de  número maior de 
envelopes para alcançar o sabor que lhe satisfaça.  Isto implica na compra de quantidade 
maior do produto e, na maioria das vezes, em desperdício do mesmo.

Se o consumidor alcançava o sabor desejado usando, por exemplo, apenas um envelope 
de 1 grama do adoçante, com a redução da quantidade para 0,8 gramas, passará 
a precisar de um envelope e mais 0,2 gramas de outro. Os 0,6 gramas restantes serão 
jogados fora, tendo-se em vista a impossibilidade de lacrar os pequenos envelopes para 
uso futuro.  

Por não terem sido informados das alterações quantitativas operadas nas embalagens, os 
consumidores acabam por atribuir o uso de mais envelopes dos produtos fabricados pela 
Ré, à alterações em seus paladares ou à diferenças nos sabores dos alimentos a serem 
adoçados. O problema estaria, por exemplo, no suco, mais ácido do que o de costume, 
ou no café, mais amargo do que o habitual, e assim por diante. 

Os donos de restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres são os maiores 
prejudicados pela considerável diminuição quantitativa dos produtos em tela operada pela 
Ré, fabricante dos mesmos.  Desconhecendo a redução, pela ausência de informação 
ostensiva,  estes comerciantes passaram a precisar comprar adoçantes em quantidade 
maior, e acabarão repassando os gastos para seus clientes, majorando os preços de suas 
mercadorias. 

É inaceitável que uma indústria multinacional, como é o caso da Ré, se instale em nosso País 
para causar prejuízos a nosso povo.  Inquestionável é o caráter doloso da ação daquela, 
pois qualquer inovação em embalagem, por mais discreta que seja, é sempre motivo 



de alvoroço nos meios de comunicação, cercado de muita propaganda. Neste caso, 
em que as embalagens foram modificadas apenas para elevar os preços furtivamente, 
os lançamentos foram feitos em silêncio, sem qualquer comunicado. Não resta dúvida 
de que a intenção da fabricante foi enganar os consumidores, majorando os preços de 
forma maquiada. 

A inconcebível “maquiagem” de produtos, com adulteração em sua quantidade sem a 
devida informação, revela absoluta desconsideração para com os consumidores, que 
podem estar pagando mais caro sem estarem se dando conta disto.
O condenável procedimento da Ré, revestido de ousadia e ardilosidade, contrariou  todos 
os princípios e valores que o legislador visou prestigiar no C.D.C. e em outros diplomas legais 
que protegem as relações de consumo, sempre pautados pela boa-fé, pelo respeito, pela 
harmonia, pela transparência, enfim pelo equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores.

Nada pior para o cidadão, como consumidor, que se sentir enganado; que se aperceber 
que fora tratado de forma indigna; que constatar que contribuiu ou poderia estar 
contribuindo para o enriquecimento de empresários inescrupulosos.

Mais grave seria aquilatar que a prática aviltante contra as relações de consumo não 
gerará qualquer conseqüência para o empresário faltoso.  Com o objetivo de que  isto não 
venha a acontecer, diante dos fatos expostos, vem esta Comissão, legitimada ativa para 
tanto, submeter tal matéria ao Poder Judiciário, através da presente Ação Civil Pública.

DO DIREITO:

O Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos seus artigos 2º e 3º, deve ser 
aplicado ao presente caso, uma vez que se trata de uma relação de consumo.

De acordo com os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor: 
O conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, 
ou seja, levando-se em consideração tão-somente o personagem que no mercado de 
consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário 
final, pressupondo-se assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria 
e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial. O traço marcante 
da conceituação de consumidor, no nosso entender, está na perspectiva que se deve 
adotar, ou seja, no sentido de o considerar como hipossuficiente ou vulnerável(grifo nosso) 
.GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,2001,pág.25.    

Segue-se o entendimento do professor Waldírio Bulgarelli, citado pelos autores do 
anteprojeto: 



O consumidor aqui pode ser considerado como ‘aquele que se encontra numa situação 
de usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relação atual ou potencial, fática 
sem dúvida, porém, a que se deve dar uma valoração jurídica, a fim de protegê-lo, quer 
evitando, quer reparando os danos sofridos’, conceituação tal que, como se observa, 
não se ocupa apenas da aquisição efetiva de produtos e serviços, mas também com 
a potencial aquisição dos mesmos (grifo nosso).GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio 
de Janeiro:ForenseUniversitária,2001,pág.34.

Quanto à coletividade de pessoas protegidas pelo parágrafo único do artigo 2º, os 
autores do anteprojeto asseveram que o que se tem em mira é a universalidade, conjunto 
de consumidores de produtos e serviços, ou mesmo grupo, classe ou categoria deles, 
prevenindo ou então, caso já tenha ocorrido o dano efetivo pelo consumo de tais 
produtos ou serviços, conferindo à universalidade ou ao grupo de consumidores os devidos 
instrumentos jurídico-processuais para que possam obter a justa e mais completa possível 
reparação dos responsáveis.

 Não resta dúvida, por outro lado, que a demandada se enquadra no conceito de 
fornecedor, conforme disposto no art. 3º do CDC, in verbis: 

Art. 3º - Fornecedor é toda 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, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

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, equidade 
e transparência.

Nas palavras da professora 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, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo 2002, pp. 181/182).

Transparência, conforme a autora acima citada, “é clareza, é informação sobre os 
temas relevantes da futura relação contratual. Eis porque institui o CDC um novo dever 
de informar ao consumidor não só sobre as características do produto ou serviço, como 
também sobre o conteúdo do contrato. Pretendeu, assim, o legislador evitar qualquer 
tipo de lesão ao consumidor, pois sem ter conhecimento do conteúdo do contrato, das 
obrigações que não pode suportar ou simplesmente não deseja. Assim também adquirindo 



um produto sem ter informações claras e precisas sobre suas qualidades e características 
pode adquirir um produto que não é adequado ao que se pretende ou que não possui 
as qualidades que o fornecedor afirma ter, ensejando mais facilmente o desfazimento 
do vínculo contratual”. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, ed. Revista dos 
Tribunais, São Paulo 2002, pp. 595/596)

A defesa do consumidor é prevista pela Constituição da República, em especial nos arts. 5°, 
XXXII (dos direitos e garantias individuais) e 170, V (relativo à ordem econômica), revelando-
se, com isso, a importância da tutela das relações de consumo para a consecução dos 
objetivos constitucionais elencados no art. 3º da CF, que são, em síntese, construir uma 
sociedade mais justa e propícia ao desenvolvimento individual e coletivo.

Levando-se em conta a tutela de interesses dos consumidores, recorremos aos preceitos 
legais para identificar as infrações pela Ré cometidas e os direitos inerentes aos consumidores 
lesionados.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem, então, como um dos seus objetivos 
assegurar a proteção dos interesses econômicos dos consumidores, baseados na 
transparência, harmonia e vulnerabilidade do consumidor, exigindo sempre a boa-fé para 
preservar os interesses das partes, conforme expressamente consignado no artigo 4º do 
Código de Defesa do Consumidor. 

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, ao se 
pronunciar sobre a alteração nas quantidades dos produtos sem a indispensável informação 
ao consumidor, assim se manifestou acerca da violação do princípio da boa-fé objetiva: 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que nas relações de consumo 
deva prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, com o fim de garantir a harmonização dos 
interesses das partes. O princípio da boa-fé está previsto expressamente no art. 4º, III, do 
CDC, traduzindo o interesse social de segurança nas relações de consumo e determinando 
que as partes devam agir com lealdade e segurança recíprocas. Assim, há uma imposição 
principiológica e normativa que visa garantir a harmonização das relações de consumo, 
vedando o emprego da astúcia e da deslealdade e impondo a observância da boa-fé e 

lealdade. Site: www.mj.gov.br/dpdc, em 27/08/01.

A prática ardilosa perpetrada pela requerida viola o princípio fundamental da boa-fé e 
transparência, porquanto os consumidores poderão estar pagando o mesmo valor por 
uma quantidade menor dos produtos, sem ter, ao menos, sido devidamente informados a 
respeito. Outrossim, ao mesmo tempo que as quantidades de produtos foram reduzidas, 
os padrões das embalagens não foram significativamente alteradas de forma perceptível 
e clara. Na verdade, foram mantidos muito próximos do que a prática comercial adotada 
ao longo de anos consagrou pelo uso e costume.



Além disso, a simples publicidade na mídia informando a quantidade, sem alertar sobre 
as alterações, bem como sem um alerta na embalagem, não descaracteriza a prática 
ardilosa de má-fé da demandada, que simplesmente substituiu as antigas medidas por 
medidas menores sem a indispensável informação ao consumidor.

O consumidor, vulnerável presumido, tem agravada essa condição quando adquire 
produtos com menor quantidade do que estava habituado a comprar, sem ter 
consciência desse fato, tendo de pagar, na maioria das vezes, o mesmo preço ou até 
majorado. Quando a Ré reduz as quantidades do produto, mantendo as embalagens 
em padrões muito próximos àqueles consagrados pela prática comercial de anos, 
sem informar de forma ostensiva, clara e precisa ao consumidor sobre a modificação 
da quantidade, fica caracterizada uma prática desleal e uma quebra na relação de 
confiança fornecedor-consumidor, sem observância do princípio da boa-fé. A boa-
fé objetiva, que é a que está presente no CDC, pode ser definida como sendo uma 
regra de conduta, o dever das partes de agirem conforme certos parâmetros de 
honestidade e lealdade, afim de que se estabeleça o equilíbrio nas relações de consumo. 

Além dos princípios que norteiam as relações de consumo, o CDC, em seu artigo 6º, define 
alguns direitos básicos dos consumidores (denominados deveres anexos), que devem, em 
qualquer relação de consumo, ser obrigatoriamente respeitados:

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 com sobre os riscos que apresentem; 
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 
[ . . . ] 
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,coletivos 
e difusos;
[...]
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, forem verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (grifos nossos); 
[ . . . ] 

O artigo 6º do CDC destaca, portanto, entre outros direitos, o direito à informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como a proteção 
contra a publicidade enganosa e os métodos comerciais desleais e abusivos.



O dever de informar é princípio fundamental na Lei 8.078, e, juntamente com o 
princípio da transparência previsto no caput do art. 4º, impõe nova formatação aos 
produtos oferecidos no mercado. Na sistemática do CDC, o fornecedor está obrigado 
a prestar todas as informações acerca dos mesmos, suas características, quantidades, 
riscos, preços... Isto tudo de maneira precisa, não se admitindo falhas ou omissões. 

No que tange à oferta de produtos e serviços, assegura o Código de Defesa do 
Consumidor:

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 (grifos nossos).

Ressaltam os autores do anteprojeto do CDC a possibilidade de a embalagem implicar em 
enganosidade: 

Não é só a publicidade que pode ser enganosa (art. 37, § 1º). Na medida em que a 
embalagem geralmente é veículo de marketing, também ela se presta à enganosidade. 
Na sociedade de consumo, o rótulo, fixado sobre um produto ou embalagem, constitui 
um meio ideal de comunicação entre o fabricante, o distribuidor ou o vendedor e o 
consumidor. E, por ser meio de comunicação, passível é de transmissão de informações 
enganosas ou abusivas....é enganoso sugerir, através de forma especial (design) que 
o recipiente contém mais produto do que realmente tem GRINOVER, Ada Pellegrini 
et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 247-248. (grifos nossos). 

Tal entendimento também encontra guarida na mais serena jurisprudência:

DEFESA DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE O PRODUTO - ABATIMENTO DE PREÇO OU 
RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. Consumidor - Indenização - Informação inadequada 
sobre o produto - Violação art. 6º, inciso III do Código do Consumidor. É direito básico do consumidor 
a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços adquiridos. A falta de observação 
gera os direitos de abatimento de preço ou ressarcimento do valor correspondente. Inteligência do 

art. 18, incisos II e III do Código de Defesa do Consumidor.TJ SP, Rec. 3.428, Ac. unân. da 1ª C 
R, Rel. Juiz Aben Athar, j. 06.01.98, DJ SP 2 23.01.98, p. 02, IOB nº 6/98, cad. 3, p. 118. 
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, proíbe a publicidade enganosa ou 
abusiva, nos seguintes termos:

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1º - 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. 
[...]
§ 3º - Para efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 
informar sobre dado essencial do produto ou serviço (grifo nosso).”

 Os autores do anteprojeto do CDC asseveram que: 

[...] não se exige prova de enganosidade real, bastando a mera enganosidade potencial 
(“capacidade de indução a erro”); é irrelevante a boa-fé do anunciante, não tendo 
importância o seu estado mental, uma vez que a enganosidade, para fins preventivos e 
reparatórios, é apreciada objetivamente; alegações ambíguas, parcialmente verdadeiras 
ou até literalmente verdadeiras podem ser enganosas; o silêncio – como ausência de 
informação positiva – pode ser enganoso.(...) na publicidade enganosa por omissão, o 
anunciante deixa de afirmar algo relevante e que, por isso mesmo, induz o consumidor 
em erro (grifo nosso).GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001. p. 288. 

Nossa melhor doutrina, ao cuidar da omissão de dado essencial pelo fornecedor, é no 
seguinte sentido:

[...] sempre que o dado for essencial, mas por algum motivo não for conhecido do 
consumidor, por ser novo ou por divergir do que este pensa como uso normal, deve ser 
informado. E, também, é essencial o elemento cuja omissão acaba por influenciar a decisão 
do consumidor para adquirir o produto ou serviço (grifo nosso).RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. 
Comentário ao código de defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva,2000,pág.453. 

Na mesma esteira, Adalberto Pasqualotto assevera que:

Não é difícil identificar na publicidade enganosa o seu elemento nuclear. O anunciante 
tem deveres de informação, lealdade, transparência, identificação e veracidade frente 
ao consumidor. Toda mensagem publicitária com capacidade de induzir o consumidor 
em erro, levando-o a escolhas equivocadas, certamente vulnera esses deveres. Dado 
que o tipo legal não é exaustivo, mas exemplificativo, como resulta claro de sua própria 
redação, qualquer mensagem publicitária que, não configurando, embora, algumas 
das formas previstas na lei, seja capaz de provocar o mesmo erro do consumidor, é 
igualmente enganosa. Por trás desse potencial nocivo está uma flagrante violação 
da boa-fé objetiva. PASQUALOTTO, Adalberto. Os Efeitos Obrigacionais da Publicidade 
no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 142. 

Por fim, René A. Dotti preleciona que:

Por informação relevante se entende toda aquela necessária e fundamental para a 



formação de um convencimento a propósito da natureza, das características, condições e 
demais aspectos do produto ou do serviço...Entende-se por 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” (sem grifo no original).CRETELLA 
JUNIOR, Jose e DOTTI, René Ariel. Comentários ao Código do Consumidor. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1992. p. 255 e 266

O procedimento da Ré não viola apenas dispositivos e princípios elencados em nosso 
diploma consumerista. 

O Ministério da Justiça, diante dos fatos que vinham sendo noticiados ostensivamente 
pela imprensa, editou a Portaria n.º 81/02 (em anexo), com o intuito de proteger os 
consumidores que estavam à mercê de práticas desleais de mercado, determinando aos 
fornecedores que, ao realizarem alterações quantitativas em produtos embalados, façam 
constar mensagem específica no painel principal da respectiva embalagem, em letras de 
tamanho e cor destacados, informando de forma clara, precisa e ostensiva (art.1º): 

I - que houve alteração quantitativa do produto;

II - a quantidade do produto na embalagem existente antes da alteração;

III - a quantidade do produto na embalagem existente depois da alteração;

IV - a quantidade de produto aumentada ou diminuída, em termos absolutos e 
percentuais.

Impõe, ainda, tal portaria, que tais informações devam constar da embalagem modificada 
pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, sem prejuízo de outras medidas que visem a integral 
informação do consumidor sobre a alteração realizada e acerca de outras disposições 
legais que versem sobre o direito à informação do consumidor. 

A Ré, atropelando determinações inseridas no Código de Defesa do Consumidor e o 
disposto em Portaria expedida pelo Ministério da Justiça – sujeitando-se, assim, às sanções 
da Lei nº 8.078/90 e do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997- demonstra não só 
seu descaso para com os consumidores, mas também a certeza de que permanecerá 
impune, o que gera nos consumidores lesados sentimento de descrença e desprestígio 
com relação aos poderes constituídos e ao sistema de um modo geral.

DA MEDIDA LIMINAR:

Encontram-se presentes, no caso em consideração, os requisitos necessários à concessão 



da tutela liminar, conforme previsão do artigo 12 da Lei 7347/85 (Lei da Ação Civil 
Pública).

 Nos termos do artigo 12 da Lei 7347/85, é cabível a concessão de medida liminar, 
com ou sem justificação prévia, nos próprios autos da ação civil pública, sem a 
necessidade de se ajuizar ação cautelar. A presente medida tem, justamente o condão 
de fazer cessar, o mais depressa possível, um dano a interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira assevera que: 
Se a Justiça Civil tem aí um papel a desempenhar, ele será necessariamente o de prover no 
sentido de prevenir ofensas a tais interesses, ou pelo menos fazê-las cessar o mais depressa 
possível e evitar-lhes repetição; nunca o de simplesmente oferecer aos interessados o pífio 
consolo de uma indenização que de modo nenhum os compensaria adequadamente do 
prejuízo acaso sofrido, insuscetível de medir-se com o metro da pecúnia.GRINOVER, Ada 
Pellegrini. et al.. A Tutela dos Interesses Difusos. 1ªed., 1984.

Os requisitos para a liminar facilmente se vislumbram do já exposto. 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 
requerida. Não há como se negar, por mais perfunctória que seja a análise dos dispositivos 

invocados, quando da abordagem do mérito, que a empresa requerida está praticando 
ato lesivo a interesses dos consumidores e à economia popular. Os fatos, consoante já se 
analisou, representam tamanha gravidade, que fazem tipificar, inclusive, ilícito penal.

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 da prática comercial ilícita praticada pela ré. A não-adoção 
de medidas imediatas e eficazes que cessem a prática ilegal e abusiva da requerida 
representa o prestígio indevido ao poder econômico em detrimento do legítimo interesse 
dos consumidores.

 A reparação sem a proteção liminar, resta extremamente difícil, pois os danos causados 
pela ré a milhares de consumidores, não só já se deu, como vem se protraindo no tempo, 
agravando seus efeitos e causando prejuízos atuais e futuros, tudo a revelar o periculum 
in mora.

Importa salientar que o que se requer, em medida liminar, é a devida informação ao 
consumidor das alterações efetuadas nas quantidades do produto, com informação clara 
e ostensiva, o que lhe é legalmente assegurado.

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 a prática abusiva da requerida que visa tão-somente auferir maiores 
lucros. 



 Em última análise, a concessão de medida liminar não só atenderá aos interesses de 
grande parcela da sociedade, como inibirá a adoção de práticas similares às combatidas 
nesta demanda.

 DO PEDIDO

A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO objetiva, com a presente ação, a determinação judicial de obrigação 
de fazer, compelindo a Ré a fazer constar mensagem específica no painel principal 
das embalagens dos adoçantes “GOLD PÓ” e “DOCE MENOR PÓ” , comercializados em 
envelopes, pelo prazo mínimo de três meses, nos termos da Portaria 81/02 do Ministério da 
Justiça (em anexo), a contar do efetivo cumprimento da decisão judicial,  informando: 

 a redução de sua quantidade, procedendo da mesma forma em relação a a) 
qualquer outro produto de sua linha de fabricação que tiver diminuição de 
quantidade, independentemente de se tratar de nova linha ou não, em letras de 
tamanho e cor destacadas, alertando, de forma clara, precisa e ostensiva, de que 
houve alteração quantitativa do produto;
 a quantidade do produto na embalagem existente antes da alteração;b) 

 a quantidade do produto na embalagem existente depois da alteração;c) 

 a quantidade de produto aumentada ou diminuída, em termos absolutos e d) 
percentuais;

 Pretende-se também com a presente demanda, a determinação judicial de 
obrigação de não fazer, compelindo a Ré a não mais comercializar produtos com 
peso, volume ou quantidade alterados, sem antes informar ao consumidor, de 
forma clara, precisa e ostensiva acerca de tal variação, conforme a Portaria 81/02 
do Ministério da Justiça, independentemente de se tratar de nova linha, ou não; 

DO PEDIDO DEFINITIVO

Diante do exposto, requer a autora:

a concessão de 1) MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, com fundamento no art. 12 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, obrigando a demandada a que, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, proceda de forma a fornecer aos consumidores as 
informações constantes dos itens de “a” a “d”,  elencados dentre as obrigações 
de fazer previstas no título acima, sob a nomenclatura “DO PEDIDO”, sob pena de 
incidência de multa a ser arbitrada por este MM. Juízo, sem prejuízo da tipificação 
do crime de desobediência;



seja tornada definitiva a concessão da liminar;2) 

 a citação da Ré no endereço preambularmente declinado, para que, querendo, 3) 
conteste a presente ação, alertada sobre os efeitos da revelia;

 a publicação do edital previsto no artigo 94 do CDC, não se restringindo, tal ato, 4) 
apenas ao órgão oficial, mas sim aos órgãos de imprensa estadual, às expensas da 
Ré;

5)   a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC   uma vez que 
plenamente verossímil a alegação e reconhecida a vulnerabilidade do consumidor na 
relação de consumo;

6) a produção de prova por todos os meios em direito admitidos, especialmente 
documental, pericial e testemunhal;

7) a procedência da presente ação, condenando a demandada a cumprir as seguintes 
obrigações de fazer:

7.1. a inserção de mensagem específica no painel principal das embalagens dos 
adoçantes “DOCE MENOR PÓ” e “GOLD PÓ” (comercializados em envelopes), de que 
tiveram sua quantidade diminuída, ou em qualquer outro produto de sua linha de 
fabricação que tiver diminuição de quantidade, independentemente de se tratar de 
nova linha ou não, em letras de tamanho e cor destacados, informando, de forma clara, 
precisa e ostensiva, pelo prazo mínimo de três meses, a contar do efetivo cumprimento 
da decisão judicial:

a - que houve alteração quantitativa do produto;

b - a quantidade do produto na embalagem existente antes da alteração;

c - a quantidade do produto na embalagem existente depois da alteração;

d - a quantidade de produto aumentada ou diminuída, em termos absolutos e 
percentuais; 

 7.2.  o recolhimento de todas as embalagens já colocadas no   mercado de consumo 
que sofreram diminuição de quantidade sem a informação ao consumidor, para fazer 
inserir as informações necessárias, conforme item 7.1;

8) a procedência da presente ação, condenando a demandada a cumprir a 
obrigação de não fazer consistente na proibição de comercializar produtos com peso, 



volume ou quantidade alterada, sem antes informar ao consumidor, de forma clara, 
precisa e ostensiva acerca de tal variação, conforme a Portaria 81/02 do Ministério 
da Justiça (em anexo), independentemente de se tratar de nova linha ou não, pelo 
prazo mínimo de três meses;

9. a imposição de multa diária no valor que este MM. Juízo entender adequado, 
para forçar ao cumprimento da decisão judicial;10. a condenação da requerida ao 
pagamento dos ônus sucumbenciais;

11. a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, 
em face do previsto  art. 87 da Lei nº 8.078/90;

12. Dá-se à causa, para efeitos processuais, o valor de R$ 10.400,00 (cinco mil reais). 

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro,.......de abril de 2005.

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ78460

PAULO GIRÃO BARROSO
OAB/RJ107255

 
    
 

      e) seja compelida a empresa ré a publicar, após o trânsito 
em julgado, a r. sentença condenatória, para o conhecimento geral, em jornais de grande 
circulação;

 

 

 
 
 



 

 


