
21/01/2018 ConJur - Venda de leite estragado gera indenização por risco coletivo à saúde

https://www.conjur.com.br/2016-fev-23/venda-leite-estragado-gera-indenizacao-risco-saude?imprimir=1 1/2

POSSIBILIDADE DE DANOS

23 de fevereiro de 2016, 13h27

A possibilidade de danos à saúde e a proteção do direito do consumidor motivaram
os ministros da 3ª do Superior Tribunal de Justiça a determinar a apuração dos
danos morais e materiais gerados pela comercialização de leite em condições
impróprias para consumo em supermercado do Rio Grande do Sul. A decisão foi
tomada de forma unânime.

De acordo com o relator, ministro Villas Bôas Cueva, o caso apresenta concreta
violação de um direito básico do consumidor. O ministro também entendeu que é
impossível afastar a condenação quanto aos danos, tendo em vista a comprovação
nos autos.

“Vislumbra-se a violação do direito básico do consumidor à incolumidade de sua
saúde, já que a disponibilização de produto em condições impróprias para o
consumo não apenas frustra a justa expectativa do consumidor na fruição do bem,
como também afeta a segurança que rege as relações consumeristas. No caso, laudos
demonstraram a potencialidade de lesão à saúde pelo consumo do produto
comercializado: leite talhado”, concluiu o ministro relator.

A ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi impetrada com
base em denúncia de consumidora que, no ano de 2006, comprou algumas caixas de
leite da marca Parmalat em supermercado de Esteio (RS). Quando chegou à sua casa,
a consumidora verificou que, embora dentro do prazo de validade, os produtos
estavam estragados.

Com base em perícia técnica que constatou que o leite tinha aspecto alterado
(talhado) e que, portanto, estava impróprio para consumo, a Promotoria pedia a
retirada do mercado do lote de leites questionado, a publicação da condenação em
jornal de grande circulação e a indenização genérica aos consumidores lesados.

Risco à saúde 
A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido do MP-RS, sob o
argumento de que não houve prova dos eventuais prejuízos causados a outros
consumidores que compraram o produto. Toda a análise de qualidade foi feita com
base nos leites devolvidos ao mercado pela consumidora.
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Na segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a
sentença, após entendimento de que não importa se as reclamações sobre o laticínio
estragado partem de um ou de vários consumidores, pois permanece presente o
risco coletivo à saúde. A corte determinou que os produtos que ainda estivessem
disponíveis ao consumidor fossem retirados de circulação. Todavia, descartou a
indenização genérica, por entender que não houve comprovação dos danos
patrimoniais e morais causados pelo evento.

No recurso especial dirigido ao STJ, o Ministério Público gaúcho afirmou que o TJ-RS
negou o pedido do órgão ministerial de indenização, mesmo tendo reconhecido no
acórdão os danos aos interesses individuais homogêneos e difusos causados pelo
fato. A contradição, alegou o órgão ministerial, não foi sanada pelo tribunal na
análise dos embargos de declaração.

Ao aceitar o recurso do MP-RS, o ministro Villas Bôas Cueva determinou ao tribunal
de origem que efetue a liquidação da condenação (apuração do valor a ser pago a
título de danos morais e materiais), nos termos requeridos pelo Ministério Público.
Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
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