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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO

 

 

Trata-se de Ação de Civil Pública com pedido de tutela de urgência promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DE PERNAMBUCO,  através  da 18ª  Promotoria  de  Justiça  e  Defesa da Cidadania  da  Capital,  em face da VITABRASIL
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VITAMINAS LTDA., qualificada na inicial.

Aduz que a ré, apesar de autuada pela ANVISA, continua comercializando e fazendo publicidade de produtos
sem registro na referida autarquia, quais sejam: “Lipo-6”, “Termo Fire”, “Melatonin”, “Terma Burn”, “Creamax”, “Testron ST
tm”, “Lipo 6-Nutrex”, “Tren Extreme”, “ZyMelt TM”, “Xenadrine NRG”, “Agrião com Mel”, “Cupim do Cajueiro” e “Lambedor
de Cupim Cajueiro”.

Assevera que tais produtos se enquadram na categoria de medicamentos e, portanto, necessitam de registro na
ANVISA para serem importados ou comercializados no Brasil.

Relata que a demandada também não respeita a legislação ao omitir a inscrição “contém glúten” e “sem glúten”
em seus produtos, além de não informar aos consumidores as verdadeiras características destes.

Salienta  que  em  face  de  tais  irregularidades,  os  consumidores  podem  vir  a  sofrer  várias  reações  com
consequências à sua saúde e a sua vida, como reações alérgicas, contaminações, ausência de efeitos terapêuticos ou ainda efeitos
distintos dos desejados, podendo inclusive ocorrer óbito, a depender das condições do produto e do organismo do usuário.    

Narra que mesmo após a instauração de Inquérito Civil, em vistorias realizadas pela 18ª Promotoria e Vigilância
Sanitária, foi  constatado que a  ré  continua vendendo suplementos alimentares sem o devido registro, razão pela qual  se fez
necessário o ajuizamento da presente ação.   
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Postula, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstenha de comercializar, em todo o território nacional,
produtos sem o devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da concessão desta, retire do mercado de consumo todos os produtos que não são registrados no órgão competente da Vigilância
Sanitária e não veicule anúncios publicitários ou quaisquer outros recursos de marketing de produtos sem a correta especificação
de suas propriedades, componentes e funções, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mérito, pugna pela
confirmação da tutela de urgência, condenação da ré ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de reparação
por danos materiais e morais coletivos causados aos consumidores e danos materiais e morais individualmente sofridos pelos
consumidores, em quantum a ser fixado em posterior fase de liquidação de sentença.     

É o que se tinha a relatar. Decido.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Aqui temos um caso em que o Estado-Juiz deve atuar no intuito de prevenir dano à saúde dos administrados,
dando materialidade às normas insculpidas nos arts.  6º e 196 da Constituição Federal.  Do conjunto probatório ressai que os
medicamentos mencionados não têm registro no órgão competente, de modo que essa falta acarreta potencial risco à integridade
física dos consumidores.

            No caso sub judice, através da análise detida dos elementos constantes dos autos, vislumbro a ocorrência dos
requisitos mencionados (probabilidade do direito e o perigo de dano).

            Do cotejo analítico dos autos, observo que foi instaurado Inquérito Civil pelo Ministério Público e diversos
processos administrativos junto à ANVISA, os quais atestam as irregularidades cometidas pela ré e culminaram inclusive na
aplicação de penalidades a esta. Observo também que a ré não quis firmar Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério
Público, bem como continua vendendo e efetuando a publicidade de produtos não registrados na ANVISA e com informações
deficientes, não obstante as penalidades impostas nos processos administrativos. Eis a probabilidade do direito.  

A presença do perigo de dano também é inequívoca, pois a venda de produtos não registrados na ANVISA e
sem as informações determinadas pela legislação pode acarretar diversos danos à saúde e à vida dos consumidores.

.

Por essas razões, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que a
ré se abstenha de comercializar, em todo o território nacional, produtos sem o devido registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), bem como, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, retire do mercado de consumo
todos os produtos que não são registrados no órgão competente da Vigilância Sanitária e não veicule anúncios publicitários ou
quaisquer outros recursos de marketing de produtos sem a correta especificação de suas propriedades, componentes e funções, sob
pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato que descumpra esta decisão.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018 às
16:00h, a ser realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, localizado no 5º andar do Fórum Rodolfo
Aureliano, Recife-PE.

Cientifiquem-se as partes de que: a) a ausência injustificada à audiência será  considerada como “ato atentatório
à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado” (CPC-2015, art. 334, § 8º); b) devem estar acompanhadas na audiência por seus
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advogados ou defensores públicos (CPC-2015, art. 334, § 9º); c) poderão, se preferirem, constituir representantes, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir na audiência (CPC-2015, art. 334, § 10);

Intime-se a parte autora para comparecer à audiência (CPC-2015, art. 334, § 9º).

Intime-se/cite-se a ré com urgência, cientificando-lhe de que o seu prazo para contestar começará a correr a
partir da realização da audiência (CPC-2015, art. 335).

A presente decisão servirá como mandado,  bastando,  para tanto,  que  seja  assinada por  servidor da
Diretoria Cível do 1º Grau.

Publique-se o edital determinado no art. 94 da Lei nº 8.078/1994 (Código de Defesa do Consumidor).

Intimem-se com urgência.

Recife, 26 de janeiro de 2018.

Marcone José Fraga do Nascimento

Juiz de Direito

jgnm 
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