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AO EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE DIREITOS 

COLETIVOS DA COMARCA DE BELÉM/PA 

 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

SIMP Nº: 000020-111/2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio 

das Promotoras de Justiça que estas subscrevem, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, legitimadas pelos artigos 129, inciso III, da Constituição 

Federal, 25, inciso IV, alínea a, da Lei nº 8.625/93, 5º, caput, da Lei n° 7.347/85 

e 82, inciso I, da Lei nº 8.078/90, vêm perante Vossa Excelência propor a 

presente: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COLETIVOS, CONTRA 

 

NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 05.205.463/0001-

03, com sede na Travessa 14 de março, nº 1670, Bairro: Nazaré, CEP: 66.055-

490, Belém/PA; representada pelo seu Sócio-Administrador, ALAN COSTA 

CORREA, brasileiro, casado, bacharel em direito, CPF nº 628.574.952-34, 

Carteira de Identidade SSP/PA nº 2497073, residente e domiciliado na Rua João 

Balbi, nº 296, Bairro: Nazaré, Belém/PA, MAURO RODRIGUES CORREA, 



 

 

 

1ª e 3 ª Promotoria de Justiça do Consumidor 

 
 
 

2 
 

brasileiro, casado, advogado, CPF nº 307.340.452-04, Carteira de identidade 

SSP/PA nº 17355898, residente e domiciliado na Avenida Alcindo Cacela, nº 

793, apt. 1102, Bairro: Umarizal, Belém/PA, ALBERTO COSTA CORREA, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 590.047.542-53, Carteira de 

identidade profissional CREA/PA nº 10929-D,  residente e domiciliado na Rua 

João Balbi, nº 296, Bairro: Nazaré, Belém/PA, DANIEL RODRIGUES CORREA, 

brasileiro, casado, economista, CPF nº 431.112.202-06, Carteira de identidade 

SSP/PA nº 2192642, residente e domiciliado na Avenida Alcindo Cacela, nº 793, 

apt. 1602, Bairro: Nazaré, Belém/PA, RENATO RODRIGUES CORREA, 

brasileiro, casado, administrador, CPF nº 374.041.722-68, Carteira de identidade 

SSP/PA n° 1878187, residente e domiciliado na Trav. Almirante Wandenkolk, nº 

356, apt. 1801, Bairro: Nazaré, Belém/PA, ANDREY RODRIGUES CORREA, 

brasileiro, casado, bacharel em direito, CPF nº 613.242.802-04, Carteira de 

identidade SSP/PA nº 2552045, residente e domiciliado na Trav. Almirante 

Wandenkolk, nº 356, apt. 2200, Bairro: Nazaré, Belém/PA, ROBERTO 

RODRIGUES CORREA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 

610.279.872-49, Carteira de identidade SSP/PA nº 2327342, residente e 

domiciliado na Rua dos Tamoios, nº 1619, apt. 701, Bairro: Batista Campos, 

Belém/PA, ARTUR RODRIGUES CORREA, brasileiro, casado, economista, 

CPF nº 661.246.542-53, Carteira de identidade SSP/PA nº 3479078, residente e 

domiciliado na Rua dos Pariquis, nº 1589, apt. 600, Bairro: Batista Campos, 

Belém/PA, ARCELINO RODRIGUES CORREA NETO, brasileiro, casado, 

administrador, CPF nº 656.571.872-53, Carteira de identidade SSP/PA nº 

3241497, residente e domiciliado na Rua dos Mundurucus, nº 2904, apt. 2601, 

Bairro: Cremação, Belém/PA, pelos motivos e fundamentos que seguem:  

1 – DOS FATOS 

Trata-se de Procedimento Administrativo n° 000020-111/2022, 

instaurado no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Belém, com 

o objetivo de acompanhar o eventual cumprimento das boas práticas 

higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, mariscos, crustáceos), 
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que é comercializado nas unidades do Supermercado Nazaré, localizado 

em Belém. 

O Procedimento Administrativo buscou averiguar a adequação quanto 

a registro dos produtos de origem animal perante os órgãos de fiscalização, as 

condições sanitárias da câmara de estocagem, bem assim, a conformidade da 

área de manipulação do pescado, dentre outras questões sanitárias. 

Dentre as questões afetas à regularidade do empreendimento na área 

de alimentos, buscou-se verificar se havia contratação de Responsável Técnico 

com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada junto ao respectivo 

Conselho de classe, e ainda, observar a eventual existência do manual de Boas 

Práticas de Fabricação e o Procedimento Operacional Padrão (POP). 

No bojo dos trabalhos buscou-se apurar a correta rotulagem do 

pescado (camarão salgado), com informações suficientes em relação a 

identidade, composição, classificação, padronização, natureza, e a origem do 

alimento comercializado. 

A origem dos trabalhos remonta a julho de 2021, a partir de 

informações trazidas ao Ministério Público pela Vigilância Sanitária de Belém, 

que noticiava a possível venda de alimentos sem procedência (camarão salgado 

vendido nos supermercados sem registro), conforme constatado em reunião (fls. 

05 dos autos). 

Em Relatório de participação em evento nº 109/2021, que ocorreu no 

dia 30 de julho de 2021, às 09h, no Ministério Público, consta o registro de 

reunião entre as Promotorias do Consumidor da capital, Vigilância Sanitária do 

Município de Belém e técnicos do Centro de Apoio Operacional do Ministério 

Público do Estado do Pará (GATI/MPPA), cujo tema versava sobre a 

“comercialização de alimentos sem procedência”.  

Durante o evento observou-se que houve fiscalização nos 

supermercados de Belém e área metropolitana, especialmente nos produtos de 
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origem vegetal que não são registrados na ADEPARÁ, ocasião em que foi 

constatado que grandes marcas conhecidas comercializam produtos de origem 

vegetal não registrados na ADEPARÁ. Nesse evento, os técnicos da Vigilância 

Sanitária relataram ao Ministério Público que estavam recebendo denúncias 

quanto à comercialização de camarão salgado vendido nos supermercados sem 

registro”. 

Para apuração dos fatos, foi instaurado, inicialmente, o Procedimento 

Administrativo 000082-111/2021 (de natureza coletiva), com o objetivo de fazer 

o levantamento inicial de informações junto à rede supermercados (visitados por 

amostragem), com a finalidade específica de “averiguar a adequada inspeção 

dos produtos de origem animal, especificamente nos supermercados de 

Belém/PA e área Metropolitana, e que necessita de 

controle/registro/inspeção dos órgãos de fiscalização sanitária, dentre eles 

a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARA) e o Ministério da 

Agricultura”. 

Com a finalidade de identificar possíveis inconformidades nos 

produtos de origem animal (pescado) comercializados nas redes de 

supermercados de Belém, foi solicitada a realização de vistoria conjunta da 

Vigilância Sanitária do Município de Belém com os Técnicos do Centro de Apoio 

Operacional do Ministério Público do Estado do Pará (GATI/MPPA). 

Como produto do trabalho conjunto, foram recebidas as Análises 

Técnicas nº 114/2022 – GATI/MP/PA e 122/2022 – GATI/MP/PA, elaboradas 

pela Técnica Esp. Médica Veterinária Maria do Carmo Andion Farias e pelos 

técnicos da Vigilância Sanitária (VISA) de Belém Teresinha Rosseti e Charles 

Rodrigues, após vistoria no setor de pescado do Supermercado Nazaré, 

ocorrida no dia 12/11/2021. 

A Análise Técnica nº 114/2022 – GATI/MP/PA (fls. 09) foi realizada 

no Supermercado Nazaré localizado na Tv. São Francisco, nº 610, Batista 
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Campos, Belém-PA, sendo identificado que o empreendimento realiza a 

manipulação de pescado resfriado, realizando a comercialização deste e do 

peixe congelado. 

Conforme aponta o Relatório Técnico, o estabelecimento comercializa 

uma parte do pescado devidamente registrado no Serviço de Inspeção Federal 

(SIF) do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e no Serviço 

de Inspeção Estadual (SIE) da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 

Pará (ADEPARA). No entanto, no dia da vistoria, foi verificado, também, a 

comercialização de filé de peixe congelado, camarão salgado, camarão 

inteiro congelado, camarão cozido congelado sem registro nos órgãos 

anteriormente mencionados.  

Consta no relatório da vistoria, que a câmara de estocagem 

apresentava-se inadequada para o armazenamento do pescado, uma vez que 

existe gotejamento e a higiene é precária, o que pode contaminar os alimentos 

armazenados. As embalagens estavam armazenadas próximo as paredes, 

condensadores e evaporadores, como exposto nas imagens abaixo: 
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Figura 2 CAOTEC/GATI: gotejamento. 

 

Figura 3 CAOTEC/GATI: câmara fria 
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No dia da vistoria foi evidenciada a comercialização de alimentos 

sem procedência e impróprios para o consumo(pescados e frutos do mar). 

Ademais, ressalta a Análise Técnica nº 114/2022 – GATI/MP/PA que 

as embalagens do pescado sem procedência não fornecem as informações 

necessárias para identificar a origem do alimento caso haja algum problema e o 

alimento precise ser recolhido ou analisado. 

O camarão salgado sem origem estava com as suas 

características sensoriais cor, odor e aparência alterada tornando o 

alimento improprio para o consumo humano. 

 

Figura 6 CAOTEC/ GATI: venda de pescado sem procedência. 

Há que se registrar que sem informações acerca da origem do produto 

(animal ou vegetal), estes tornam-se impróprios para o consumo humano, pois 

não há informações confiáveis que orientem o consumidor sobre suas condições 

higiênico-sanitárias e a conformidade com a legislação sanitária, o que envolve 

incremento do risco na relação de consumo. 
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Quanto à área de manipulação do pescado resfriado, destaca-se que 

esta não se adequa ao que preconiza a legislação sanitária e as Boas Práticas 

de Fabricação, no que tange a estrutura física, higiene, equipamentos e 

utensílios, de modo que os agentes de fiscalização informam que foi constatado: 

“piso danificados, paredes sujas, uso madeira, baldes de 

margarina, material em desuso. Acondicionamento 

inadequado dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s). Não foi verificado uma rotina de limpeza. A 

manipulação do pescado não garante um fluxo linear 

podendo causar contaminação cruzada do alimento”. 

Figuras 7 e 8 CAOTEC / GATI: piso. 
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Figura 9 CAOTEC / GATI: uso de madeira. 
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Figura 10 CAOTEC / GATI: área de produção. 

No dia da vistoria não foi apresentada a Anotação de 

Responsabilidade Técnica do profissional com o registro no conselho de classe, 

o manual de Boas Práticas de Fabricação e os Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP), o exame da potabilidade da água e registro de limpeza da caixa 

d’água e a procedência do gelo, bem como o certificado da realização do controle 

integrado de pragas e vetores realizado por uma empresa credenciada nos 

órgãos de vigilância sanitária.  

Destacam que “no corredor do supermercado observou-se a venda 

de produtos cárneos salgados em recipiente aberto, onde o consumidor 

realiza manipulação do alimento utilizando pegadores de gelo, procedimento 

este que facilita a propagação do novo coronavírus, uma vez que os utensílios 

não são higienizados frequentemente”. 
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Por fim, o relatório de vistoria tem como conclusão que: 

 

 O supermercado realiza a manipulação e fracionamento de 

pescado resfriado em instalações inadequadas e com higiene 

precária;  

 Foi constatado durante a vistoria a comercialização de 

pescado (camarão salgado) impróprio para o consumo humano;  

 O rótulo do pescado (camarão salgado) contém informações 

incorretas, insuficientes que leva o consumidor a equívoco erro, 

confusão ou engano em relação à identidade, à composição à 

classificação, á padronização á natureza, á origem do alimento 

comercializado;  

 O supermercado realiza a comercialização de produtos cárneos 

nos corredores do supermercado em recipientes abertos, onde o 

consumidor realiza manipulação do alimento utilizando pegadores de 

gelo, procedimento este que facilita a propagação do novo 

coronavírus, uma vez que utensílio não é higienizado frequentemente;  

 Não foi apresentado a Anotação de responsabilidade técnica 

do profissional com o registro no conselho de classe, Manual de Boas 

Práticas de Fabricação e os Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP);  

 Finalmente, concluímos e o supermercado vistoriado não 

atende o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, a 

Legislação Sanitária e as Boas Práticas de Fabricação de 

alimentos supramencionados.  

 

Consta ainda, no relatório da Análise Técnica nº 122/2022 – 

GATI/MP/PA (fls. 18) foi realizada no Supermercado Nazaré localizado na 

Avenida Senador Lemos, Nº 3153, Sacramenta, Belém-PA, sendo identificado 

que o empreendimento possui licença de funcionamento expedida pelo órgão da 

Vigilância Sanitária e que realiza a manipulação de pescado resfriado. 

Naquela unidade, também, conforme aponta o Relatório Técnico em 

comento, o estabelecimento comercializa apenas uma parte do pescado 
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devidamente registrado no Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e no Serviço de Inspeção 

Estadual (SIE) da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará 

(ADEPARA). 

Também consta, que no dia da vistoria, no estabelecimento citado, foi 

verificada a comercialização de farinha de peixe sem registro nos órgãos 

competentes, o que inviabiliza a rastreabilidade do produto. 

Figura 1 CAOTEC/GATI: farinha de peixe sem procedência. 

 

Conforme destaca o Relatório Técnico de Vistoria: o supermercado 

a comercializa alimentos sem procedência e impróprios para o consumo 

(farinha de peixe). 
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A Análise Técnica pontua que as embalagens de farinha de peixe não 

fornecem as informações necessárias para identificar a origem do alimento 

caso haja algum problema e o alimento precise ser recolhido ou analisado. 

A Análise Técnica alerta que: a farinha de peixe sem origem estava 

com as suas características sensoriais cor, odor e aparência alterados, de forma 

que tal situação torna o alimento improprio para o consumo humano. 

Como se depreende dos autos, há indicação de que esta é uma 

prática reiterada na rede de Supermercados Nazaré, qual seja, a venda de 

produtos de origem animal ou vegetal sem registro nos órgãos de fiscalização 

(MAPA e ADEPARÁ). 

Ademais, no dia da vistoria, também, não foi apresentada a 

Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional com o registro no 

Conselho de Classe, o manual de Boas Práticas de Fabricação e os 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP). 

Importante frisar que no momento da vistoria não foi apresentado 

certificado da realização do controle integrado de pragas e vetores realizado por 

uma empresa credenciada nos órgãos de vigilância sanitária. 

No corredor do supermercado foi observada a venda de produtos 

cárneos salgados em recipiente aberto, onde o consumidor realiza 

manipulação do alimento utilizando pegadores de gelo, procedimento este que 

facilita a propagação do novo coronavírus, uma vez que os utensílios não são 

higienizados frequentemente, conforme registro a seguir: 
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Figura 5 CAOTEC / GATI: venda de produtos cárneos. 

A Análise Técnica em comento conclui, portanto, que: 

  O supermercado realiza a manipulação e fracionamento de 
pescado resfriado em instalações adequadas; 
 

 Foi constatado durante a vistoria a comercialização de farinha 
de peixe imprópria para o consumo humano; 

 

 O rótulo de farinha de peixe contém informações incorretas, 
insuficientes que leva o consumidor a equívoco erro, confusão ou 
engano em relação à identidade, à composição à classificação, à 
padronização à natureza, à origem do alimento comercializado; 

 

 O supermercado realiza a comercialização de produtos 
cárneos nos corredores do supermercado em recipientes abertos, 
onde o consumidor realiza manipulação do alimento utilizando 
pegadores de gelo, procedimento este que facilita a propagação do 
novo coronavírus, uma vez que utensílio não é higienizado 
frequentemente; 

 

 Finalmente, concluímos e o supermercado vistoriado não 
atende o que preconiza Código de Defesa do Consumidor, uma 
vez que foi constatado a comercialização de alimentos sem 
procedências. As instalações estão de acordo com as Boas Práticas 
de fabricação de alimentos e a legislação sanitária supra mencionada, 
entretanto não foi apresentado a Anotação de responsabilidade técnica 
do profissional com o registro no conselho de classe, Manual de Boas 
Práticas de Fabricação e os Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP).  
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Considerando a possibilidade de solução consensual das questões 

apontadas nas referidas Análises Técnicas realizadas pelo Grupo de Apoio 

Técnico Interdisciplinar do Ministério Público, foi designado o dia 06 de abril de 

2022, às 09h, para realização de Audiência Extrajudicial, sendo expedido 

convite ao Supermercado Nazaré, à DEVISA e ao PROCON. 

Em fls. 32, consta a memória da referida Audiência Extrajudicial, 

presidida pela 1ª Promotoria do Consumidor, contando com a presença dos 

técnicos do GATI, do representante legal do Grupo Nazaré, da Diretora, dos 

técnicos da DEVISA/SESMA e do Diretor do Procon. 

Na ocasião, foi apresentada documentação escrita pela advogada do 

estabelecimento Requerido. Acerca das alegações de higiene precária do 

supermercado, o representante do Grupo Nazaré alega que a limpeza é feita por 

cronograma, terceirizada, de forma que pode ter alguma inconsistência no 

intervalo de uma visita ou outra. Foi informado que a rede de Supermercados 

Nazaré não compra produto que não seja registrado nos órgãos de 

controle. 

Acerca do Manual de Boas Práticas, a advogada alega que o 

Supermercado possui tal documentação. 

Pela Vigilância Sanitária, durante a mencionada Audiência, foi 

observado que o Supermercado Nazaré, localizado na Trav. 14 de março está 

com várias inconsistências.  

Alguns ambientes com odor forte, de algo podre. Que há cheiro de 

lixo. Que a Vigilância Sanitária, após vistoria no Supermercado Nazaré, assinou 

Termo de Intimação do Supermercado que fica localizado na Trav. 14 de marco, 

por práticas em desacordo com a higiene. Que é preciso que seja dada uma 

atenção especial às práticas equivocadas que ocorrem na unidade da 14 de 

março. 
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A cópia do Termo de Intimação lavrado pela Vigilância Sanitária, em 

fls. 37/38 dos autos, demonstra o hábito da falta de higiene da unidade da Trav. 

14 de março. Inclusive há a observação de que o estabelecimento não deve 

deixar acumular produtos impróprios para consumo na área da padaria (saco de 

pão velho). Observe-se que a vistoria foi realizada, nesse caso, no dia 

28.03.2022. 

Na ocasião foi solicitada atenção para o prazo de validade dos 

produtos expostos. Há, também, advertência quanto à limpeza da máquina 

de assar frango e para os cuidados com o manuseio do frango temperado, 

dentre outras questões. 

Ao encerramento da Audiência Extrajudicial, nas deliberações, foi 

concedido o prazo de dez dias úteis para a empresa Requerida se manifestar se 

aceitava ou não assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (fls. 34) proposto 

pelo Ministério Público, com a finalidade de solucionar as inconformidades 

relatadas nos autos, em um prazo previamente estipulado. 

Ademais, em manifestação protocolada no Ministério Público do 

Estado do Pará e recebida no dia 11 de abril de 2022, foi confirmado que a 

empresa Requerida não aceitaria assinar o Termo de Ajustamento de 

Conduta relacionado aos autos do Procedimento Administrativo nº 000020-

111/2022. 

Segundo o Requerido, não haveria necessidade de TAC, já que as 

unidades do grupo Nazaré estão perfeitamente adequadas às normas de boas 

práticas e sanitárias. 

A título de comprovar as adequações promovidas, o Requerido 

apresentou documentos e juntou fotos da área de manipulação e do local de 

exposição dos peixes, bem assim, fotografias do camarão salgado devidamente 

embalado e com informações. Juntou fotografias das carnes salgadas 

devidamente embaladas. 
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Em fls. 127 o Departamento de Vigilância Sanitária enviou cópias de 

Termos de Intimação do DVSA/DEVISA/SESMA emitidos ao Supermercado 

Nazaré nos anos de 2020 e 2021, de forma que foram apresentados seis Termos 

de Intimação (TI) direcionados à rede de Supermercados Nazaré, notificando 

sobre inconsistências de toda natureza, senão vejamos: 

a) Apresentar Manual de Boas Práticas de Fabricação e os POPs; 

b) Carteira de saúde ou ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) de 

todos os colaboradores; 

c) Certificado de Treinamento para manipulador de alimentos de 

TODOS os colaboradores, assinado pelo responsável técnico; 

d) Certificado de Controle de Pragas Urbanas e Ordem de Serviço 

(empresa Licenciada junto à DEVISA/SESMA/PMB); 

e) Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros; 

f) PMOC – Plano de Manutenção Operação e Controle; 

g) Laudo de Análise físico-química e bacteriológica da água utilizada 

no local; 

h) Certificado de Limpeza e higienização do(s) reservatório(s) de 

água; 

i) Providenciar a identificação antitabagismo e as suas penalidades; 

j) Providenciar a limpeza, higienização e organização de todas as 

áreas; 

k)  Adequação de fornecer suporte com papel toalha não reciclado, 

sabão líquido neutro e/ou álcool; 

l) Comercializar somente produtos de origem animal e bebidas 

(polpa, sucos, água de coco etc.) com registro do MAPA ou 

ADEPARÁ; 

m) Providenciar pia exclusiva para higienização das mãos na área de 

manipulação; 

n) Providenciar identificação dos produtos e alimentos normatizados 

pela NBCAL; 
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o) Implantar e implementar as Boas Práticas de Fabricação e 

Manipulação, conforme legislação vigente; 

p) Providenciar manutenção preventiva das tubulações do sistema 

de ar-condicionado; 

q) Atentar para o prazo de validade dos alimentos (teste de 

prateleira/ e para os fatiados a respeitar o prazo de 

vencimento); 

r) Adequar a informação de rotulagem, quanto a procedência; 

s) Adequar o acondicionamento de alimentos prontos a 

temperatura de manutenção; 

t) Organização do local para acondicionamento do produto; 

u) Pintura e adequação das infiltrações da área de manipulação 

(purificadora/deposito da purificadora); 

v) Reposição das portas de acrílico dos balcões expositores e 

reposição do revestimento na área (todas as áreas 

necessitam de adequação da climatização na sala de corte 

(açougue); 

 

De um modo geral, os Termos de Intimação lavrados para a rede de 

Supermercados Nazaré revelam a reiteração do descumprimento da legislação 

sanitária em vigor, especialmente a ausência de implementação efetiva das 

Boas Práticas higiênico-sanitárias em diversas vistorias realizadas pela 

Vigilância Sanitária do Município de Belém, especialmente as vistorias 

realizadas como parte do processo de renovação da licença sanitária solicitada 

pelo empreendimento. 

Nesse cenário, não resta, alternativa, para o Ministério Público, já que 

encerradas as tratativas extrajudiciais de solução do impasse sem êxito, senão 

recorrer ao Poder Judiciário para que, diante das provas dos autos, determine 

obrigação de fazer e não fazer ao estabelecimento quanto ao cumprimento das 
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Boas Práticas higiênico-sanitárias envolvendo produtos destinados à 

alimentação, eis que demonstrado que a empresa Requerida atua em 

descumprimento deliberado do Código de Defesa do Consumidor e da legislação 

sanitária em vigor. 

2 -  DO DIREITO 

2.1 DAS BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

DESTINADOS AO CONSUMIDOR. 
  

O artigo 6º, inciso VII, da Lei 8.078/90 (CDC) exige, como direito 

básico, a proteção da vida e da saúde contra os riscos e práticas decorrentes 

do fornecimento de produtos, bem como o direito à efetiva reparação de danos 

patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. 

Ao discorrer sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do 

serviço, à luz do artigo 12 do CDC, a boa doutrina (Cláudia Lima Marques, 

Antonio H. Benjamim e Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª edição. 2017. Pág. 501/502. São Paulo. Ed. Revista dos 

Tribunais), nos ensina: 

 

“Assim, os produtos ou serviços prestados tratariam em si uma garantia 

de adequação para o seu uso e, até mesmo, uma garantia referente à 

segurança de que deles se espera. Há efetivamente um novo dever de 

qualidade instituído pelo sistema do CDC, um novo dever anexo à 

atividade dos fornecedores. Conforme ensina Bruno Miragem, “a 

responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço consiste no 

efeito de imputação ao fornecedor, de sua responsabilização em razão 

dos danos causados em razão de defeito na concepção ou no 

fornecimento de produto ou serviço, determinando o seu dever de 

indenizar pela violação o dever geral de segurança inerente a sua 

atuação no mercado de consumo. No direito brasileiro, o regime de 

responsabilidade distingue-se em razão do dever jurídico violado pelo 

fornecedor. A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço 
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decorre da violação de um dever de segurança, ou seja, quando um 

produto ou serviço não oferece a segurança que o consumidor deveria 

legitimamente esperar. Já a responsabilidade pelo vício do produto ou 

serviço decorre da violação de um dever de adequação, qual seja, o 

dever dos fornecedores de oferecer produtos ou serviços no mercado 

de consumo que sirvam aos fins que legitimamente deles se esperam” 

(Miragem, Bruno. Direito do Consumidor, p. 260).” 

No caso dos autos, embora haja um ar de aparente legalidade formal 

(apresentação de alguns documentos solicitados e que estão previstos na 

legislação em vigor), a vistoria in loco demonstrou que, materialmente, não há 

implementação do que consta nos documentos, revelando um cenário de 

absoluto descumprimento das Boas Práticas que garantam as condições 

higiênico-sanitárias na venda e exposição de produtos destinados ao 

consumo humano. 

No caso concreto, embora haja uma empresa formalmente 

contratada pela rede de Supermercados Nazaré para atuar na área de 

alimentos, na prática não há Responsável Técnico e o cenário, no mundo dos 

fatos, é de falta de higiene, o que coloca em elevado risco a saúde dos 

consumidores que adquirem seus produtos alimentícios no referido 

estabelecimento. 

Exemplo preocupante da falta de higiene é a situação em que se 

encontra a câmara de estocagem da unidade do Supermercado Nazaré 

localizada na Tv. São Francisco, nº 610. 

A mencionada câmara de estocagem foi considerada inadequada 

para realizar o armazenamento do pescado, uma vez que existe gotejamento e 

a higiene é precária, o que pode contaminar os alimentos armazenados. As 

embalagens estavam armazenadas próximo as paredes, condensadores e 

evaporadores, como exposto nas imagens abaixo: 
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Figura 2 CAOTEC/GATI: gotejamento. 
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Figura 3 CAOTEC/GATI: câmara fria 

O cenário é preocupante e não condiz com um ambiente em que 

haja, efetivamente, algum profissional com formação em nível superior apto a 

orientar as Boas Práticas na área de alimentos. 

Conquanto tenha juntado aos autos fotografias de questões pontuais 

supostamente resolvidas, o Supermercado Nazaré manteve-se silente acerca 

da necessidade de reforma de sua câmara fria, que se encontra sem 

condições de garantir a qualidade dos alimentos ali acondicionados. 

Ao que tudo indica, a despeito da documentação escrita/formal 

existir, na prática não é implementada, tudo leva a crer que se cuida de 

documentos que são elaborados apenas por ocasião das fiscalizações e depois 

são “esquecidos”, voltando a ocorrer as práticas rotineiras de falta de higiene e 

de venda de produtos de origem animal sem registro ou mesmo impróprios 

para consumo. 

A efetiva presença de um Responsável Técnico impediria as práticas 

equivocadas e rotineiras, dentre elas a falta de higiene e a venda de produtos 

sem registro/impróprios para consumo, conforme fartamente constatado na 

vistoria encartada nos autos, embora o Supermercado Nazaré teime em negar 

que venda produtos sem registro perante os órgãos de fiscalização. 

A correção pontual de algumas inconsistências não tem o condão 

de exaurir todas as irregularidades que foram detectadas em vistoria in loco, 

conduzindo, supostamente, ao esvaziamento do Procedimento Administrativo 

em referência. 

Muito ao contrário. A correção isolada de algumas inconsistências, 

por parte do Requerido, demonstra que não há o propósito firme de adequação 

integral de sua rede de supermercados aos padrões estatuídos pela legislação 

sanitária em vigor e aponta para a necessidade de intervenção das autoridades 

incumbidas de fazer cumprir a Lei. 
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Essa conclusão se extrai, especialmente, do teor dos diversos 

Termos de Intimação que são expedidos pela Vigilância Sanitária, a revelar a 

reiteração do descumprimento da legislação sanitária em vigor.  

Revelam, por si, que a rede de Supermercados Nazaré sequer 

apresenta os documentos que são exigidos pela legislação sanitária em vigor 

nas vistorias de rotina da Vigilância Sanitária do Município de Belém, o que 

demonstra que, efetivamente, não há o propósito de adesão às Boas Práticas, 

havendo a contumácia no descumprimento. 

Destaque-se que as inconsistências não são pontuais ou ocasionais. 

São irregularidades praticadas de modo contínuo, em afronta à fiscalização 

sanitária. 

A ausência de documentação exigida pela legislação em vigor é uma 

constante. E quando a rede de Supermercados Nazaré apresenta alguma 

documentação, a realidade mostra que as Boas Práticas não são 

materialmente implementadas. 

Indicação disso se extrai da orientação constante em Termo de 

Intimação (fls. 132) expedido pela Vigilância Sanitária no sentido de que a rede 

somente pode comercializar produtos de origem animal e bebidas (polpa, 

sucos, água de coco etc.) com registro do MAPA ou ADEPARÁ. Entretanto, 

mesmo ciente disso, conforme detectado em vistoria constante nos autos, a 

prática de venda de produtos sem registro é reiterada. 

Outra situação alarmante foi mencionada em Audiência Extrajudicial 

ocorrida no Ministério Público (fls. 32) onde os técnicos da Vigilância Sanitária 

afirmaram que a unidade do Supermercado Nazaré localizado na Trav. 14 de 

março está com várias inconsistências. 

Que nessa unidade alguns ambientes apresentam odor forte, de 

algo podre. Que há cheiro de lixo. Que a Vigilância Sanitária, após vistoria no 

Supermercado Nazaré, assinou Termo de Intimação para o Supermercado que 
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fica localizado na Trav. 14 de marco, por práticas em desacordo com a 

higiene. Que é preciso que seja dada uma atenção especial às práticas 

equivocadas que ocorrem na unidade da 14 de março. 

Em resumo, especialmente essa unidade, rotineiramente descumpre 

as orientações da Vigilância Sanitária, apresentando falta de higiene 

incompatível com as Boas Práticas higiênico-sanitárias, o que conduz ao 

convencimento, mais uma vez, de que a empresa contratada para atuar na área 

de alimentos pela rede de Supermercado Nazaré atua apenas e tão somente 

para dar um ar de aparente cumprimento da legislação sanitária em vigor, o que 

sucumbe diante de uma vistoria, revelando um cenário de reiterado 

descumprimento das Boas Práticas na área de alimentos. 

Na espécie, a empresa Requerida adota postura que viola o artigo 

10, §6 º do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo 
produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de 
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.  
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:  
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, 
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;  
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao 
fim a que se destinam. 
 

Quanto às Boas Práticas, estas se classificam como um conjunto de 

meios aplicados desde a fabricação até a distribuição direta do produto ao 

consumidor com o propósito de garantir segurança ao polo mais frágil da 

relação de consumo. 

A Resolução 216/2004 da ANVISA dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, prevendo requisitos 

higiênico- sanitários gerais, aplicáveis em todo o território nacional, dispondo 

que a inobservância ou desobediência ao disposto na mencionada Resolução 

configura infração de natureza sanitária (artigo 6º). 
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A Resolução em comento se aplica aos serviços de alimentação que 

realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, 

fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e 

entrega de alimentos preparados ao consumo. 

Induvidosamente os supermercados estão inseridos no âmbito de 

serviços de alimentação, dada a natureza dos gêneros que ali são 

manipulados, preparados, fracionados, armazenados, distribuídos, 

transportados, expostos à venda e entregues aos consumidores. 

A RDC 216/2004 – ANVISA conceitua e exige o Manual de Boas 

Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo 

estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos 

edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e 

dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de 

vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e 

saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de 

qualidade do alimento preparado. 

Há também a conceituação do Procedimento Operacional 

Padronizado - POP: procedimento escrito de forma objetiva que estabelece 

instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas 

na manipulação de alimentos. 

Os procedimentos adequados estão todos previstos na legislação 

em vigor, em especial a RDC 216/2004 – ANVISA, e uma vez implementados, 

ganha a sociedade e ganham os consumidores, pois têm à sua oferta produtos 

confiáveis, que não implicarão riscos desnecessários à sua saúde e vida. 

A jurisprudência aponta no sentido da necessidade de aplicação das 

normas de defesa do consumidor, frente à comercialização de produto/gênero 

alimentício impróprio para o consumo expondo risco à saúde e segurança do 

consumidor, garantindo, inclusive, direito a dano moral, senão vejamos: 



 

 

 

1ª e 3 ª Promotoria de Justiça do Consumidor 

 
 
 

27 
 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO 

PARA O CONSUMO -RESPONSABILIDADE PELO FATO DO 

PRODUTO OU SERVIÇO. O fabricante responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de 

fabricação ou acondicionamento de seus produtos; Hipótese na 

qual a prova colhida comprovou a existência de larvas dentro de 

bombons consumidos pelos autores, ensejando responsabilização civil 

pelos respectivos danos morais; Sentença reformada apenas para se 

majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios. 

(TJ-MG-AC: 0214450-72.2011.8.13.0702 MG, Relator: Domingos 

Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2014 Câmaras Cíveis / 12ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2014). 

 

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO PRÓPRIO APELANTE 

– MÉRITO – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA 

O CONSUMO – ATO ILÍCITO – PERIGO À SAÚDE DOS 

CONSUMIDORES – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – 

QUANTUM DE R$ 20.000,00 – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTE – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - 

Inexiste cerceamento de defesa quando o próprio apelante requereu o 

julgamento antecipado da lide, por não haver mais provas a serem 

produzidas. II - No ordenamento jurídico pátrio existe o princípio venire 

contra factum proprium, sendo que tal postulado proíbe condutas 

contraditórias, prezando pela boa-fé contratual e processual. III - O 

dano moral coletivo está evidenciado no ato de expor ao perigo a 

saúde dos consumidores, ao oferecer produtos impróprios para o 

consumo, com risco inclusive dos consumidores serem 

toxinfectados. IV - A multa arbitrada para o descumprimento tem o 

objetivo de garantir a satisfação da obrigação, e não penalizar o 

condenado ou proporcionar o enriquecimento do requerente, devendo 
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ter seu valor máximo limitado. (TJ-MS-AC: 0800616-

98.2015.8.12.0003 MS 0800616-98.2015.8.12.0003, Relator: Des. 

Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/05/2018 Câmaras 

Cíveis / 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2018). 

 

APELAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO - 

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL. - Ao comercializar produto 

impróprio para o consumo e, independentemente da 

respeitabilidade do fabricante, o fornecedor responde pelo vício 

do produto e pelos danos aos quais tal vício deu causa - fato do 

produto - Para fixação do valor do dano moral há de se considerar as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e a 

moderação, e evitar o enriquecimento sem causa da parte moralmente 

lesada. (TJ-MG-AC: 6908668-45.2005.8.13.0024 BH, Relator: Nilo 

Lacerda, Data de Julgamento: 13/08/2008 Câmaras Cíveis Isoladas / 

12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2008). 

 

Para além de cumprir fielmente a RDC 216/2004 – ANVISA, os 

supermercados em geral devem cumprir também, a Portaria nº 1.428/93 – MS, 

que prevê a obrigatoriedade desses estabelecimentos que atuam na área de 

alimentos contratarem um Responsável Técnico que elabore a Anotação de 

Responsabilidade Técnica. 

 A Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional com o 

registro no Conselho de Classe é um instrumento de garantia e segurança ao 

consumidor e necessário para a regulamentação dos procedimentos dos 

estabelecimentos, especificamente, aqueles que envolvem o fornecimento de 

alimentos. 

Da análise da legislação em vigor, é preciso anotar que não basta 

ter contratado um profissional com expertise na área da produção/supervisão 

de alimentos. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/61498803/processo-n-0800616-9820158120003-do-tjms
https://www.jusbrasil.com.br/processos/61498803/processo-n-0800616-9820158120003-do-tjms
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É necessário, que haja efetivamente, um Responsável Técnico, no 

sentido jurídico do termo, pois somente esse profissional, que leva a registro 

todo o proceder de suas práticas, se responsabiliza, juridicamente, pelo efetivo 

cumprimento das Boas Práticas no executar de suas orientações na área de 

alimentos e essa é uma garantia, tanto para o empreendimento, quanto para o 

consumidor, sabidamente vulnerável nas relações de consumo e uma 

exigência da legislação sanitária em vigor (Portaria nº 1.428/93 – MS). 

Também é preciso esclarecer que a exigência de ART não está 

limitada à venda/oferta de pescado resfriado, tampouco estão isentos aqueles 

empreendimentos que vendem “somente” pescado congelado. A legislação 

prevê a necessidade de ART para todo e qualquer estabelecimento que atue 

na área de alimentos, senão vejamos: 

PORTARIA Nº 1.428, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 (Ministério da 
Saúde): 
Art. 2º Determinar que os estabelecimentos relacionados à área de 
alimentos adotem, sob responsabilidade técnica, as suas próprias 
Boas Práticas de Produção e/ou Prestação de Serviços, seus 
Programas de Qualidade, e atendam aos PIQ's para Produtos e 
Serviços na Área de Alimentos, em consonância com o estabelecido 
na presente Portaria. 

Ainda é importante registrar que a mencionada Portaria do Ministério 

da Saúde destaca como objetivo geral: 

“Estabelecer as orientações necessárias que permitam executar as 
atividades de inspeção sanitária, de forma a avaliar as Boas Práticas 
para a obtenção de padrões de identidade e qualidade de produtos e 
serviços na área de alimentos com vistas à proteção da saúde da 
população” 

E como objetivo específico: 

“Avaliar a eficácia e efetividade dos processos, meios e instalações, 
assim como dos controles utilizados na produção, armazenamento, 
transporte, distribuição, comercialização e consumo de alimentos 
através do Sistema de Avaliação dos Perigos em Pontos Críticos de 
Controle (APPCC) de forma a proteger a saúde o consumidor;” 
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“Avaliar os projetos da Qualidade das empresas produtoras e 
prestadores de serviços quanto à garantia da qualidade dos 
alimentos oferecidos à população;”  

Mais adiante especifica o alcance de sua abrangência: 

2. ABRANGÊNCIA: 

“Se aplica a todos os Órgãos de Vigilância Sanitária nos níveis 
federal, estadual e municipal, nas atividades primárias, secundárias 
e terciárias em toda a cadeia alimentar.” 

Portanto, da literalidade da norma em análise, se depreende que as 

atividades primárias (matérias primas/agricultura/pecuária), secundárias 

(indústrias) e terciárias (comércio e serviços em geral) que atuem com 

alimentos estão sujeitas à Anotação de Responsabilidade Técnica, justamente 

por ser um instrumento de controle sanitário em prol da proteção e defesa da 

saúde do consumidor. 

Não se desconhece que nos supermercados há a prestação de 

serviços na área de alimentos, seja por oferta de alimentos em lanchonete 

própria, preparação/oferta de pães, salgados e doces em geral, seja pela venda 

de produtos de origem animal (carne e pescado) ou vegetal, ainda que 

previamente embalados na indústria de origem, bem assim, as etapas de 

transporte, recebimento, armazenamento adequado (especialmente os que 

exigem câmara fria) e demais procedimentos que esses prestadores de 

serviços desenvolvem tendo por premissa a garantia da qualidade dos 

alimentos oferecidos à população em toda a cadeia dessa atividade. 

Convém destacar que a Resolução nº 216 da ANVISA (RDC 

216/2004), que se pautou na necessidade de elaboração de requisitos higiênico 

- sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo território 

nacional, nos trouxe conceitos na seara de alimentos: 

2- DEFINIÇÕES 
Para efeito deste Regulamento, considera-se: 
2.1 Alimentos preparados: são alimentos manipulados e preparados 
em serviços de alimentação, expostos à venda embalados ou não, 
subdividindo-se em três categorias: 
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a) Alimentos cozidos, mantidos quentes e expostos ao consumo; 
b) Alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou à 
temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes 
do consumo; 
c) Alimentos crus, mantidos refrigerados ou à temperatura ambiente, 
expostos ao consumo. 

Ainda, a Resolução nº 216 da ANVISA estabeleceu a conceituação 

de manipulação de alimentos, e manipuladores de alimentos, senão vejamos: 

2. 9 Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-
prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, 
envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, 
transporte, distribuição e exposição à venda.  
2.10 Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa do serviço de 
alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento. 

Oportuno destacar que a RDC 216/2004 conceituou também a 

expressão serviço de alimentação: 

2.17 Serviço de alimentação: estabelecimento onde o alimento é 
manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo 
ou não ser consumido no local. 

Diante de todo o arcabouço conceitual, oriundo da legislação em 

vigor, induvidoso que os supermercados se enquadram como prestadores de 

serviços na área de alimentos, o que atrai a necessidade de cumprimento da 

legislação sanitária em vigor, inclusive a exigência de ter um Responsável 

Técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no 

respectivo Conselho de Classe. 

No âmbito dos supermercados há, de modo rotineiro, as atividades 

de preparo, embalagem, armazenamento, distribuição e exposição à venda de 

gêneros alimentícios, podendo ou não ser consumidos no local. A legislação 

admite, inclusive, que o contato do manipulador de alimentos seja indireto com 

o alimento, pois como é sabido, a contaminação dos alimentos pode ocorrer 

em qualquer fase da cadeia produtiva. 

Quanto a este ponto, é forçoso concluir que a Anotação de 

Responsabilidade Técnica é uma ferramenta fundamental para o 
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cumprimento das Boas Práticas, não apenas em se tratando da manipulação 

do pescado resfriado/congelado, mas, também, diante de todo o manejo de 

alimentos de diversas origens que ocorre nas dependências do supermercado. 

Assim, fica evidenciada a necessidade de um profissional que possa 

acompanhar/orientar/supervisionar todo o procedimento, com a finalidade de 

garantir, efetivamente, no âmbito do controle de qualidade, as condições 

higiênico-sanitárias adequadas para o alimento ser entregue ao consumidor. 

É de se reconhecer, portanto, a imprescindibilidade de que seja 

providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), registrada 

perante o respectivo Conselho de Classe, visando à proteção e defesa da 

saúde do consumidor, conforme preceitua a Portaria nº 1.428, de 26 de 

novembro de 1993, do Ministério da Saúde. 

Quanto à temática, é valido salientar o Decreto nº 77.052, de 19 de 

janeiro de 1979, que dispõe acerca da fiscalização sanitária das condições de 

exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares, relacionadas 

diretamente com a saúde. 

 

Art. 2º Para cumprimento do disposto neste Decreto as autoridades 
sanitárias mencionadas no artigo anterior, no desempenho da ação 
fiscalizadora, observarão os seguintes requisitos e condições: 

I - Capacidade legal do agente, através do exame dos documentos 
de habilitação inerentes ao seu âmbito profissional ou ocupacional, 
compreendendo as formalidades intrínsecas e extrínsecas do 
diploma ou certificado respectivo, tais como, registro expedição por 
estabelecimentos de ensino que funcionem oficialmente de acordo 
com as normas legais e regulamentares vigentes no País e inscrição 
dos seus Titulares, quando for o caso, nos Conselhos Regionais 
pertinentes, ou em outros órgãos competentes previstos na 
legislação federal básica de ensino. 

II - Adequação das condições do ambiente onde se processa a 
atividade profissional, para a prática das ações que visem à 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

III - Existência de instalações, equipamentos e aparelhagem 
indispensáveis e condizentes com as suas finalidades, e em perfeito 
estado de funcionamento. 
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IV - Meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos 
agentes, clientes, pacientes, e dos circunstantes. 

V - Métodos ou processos de tratamento dos pacientes, de acordo 
com critérios científicos e não vedados por lei, e técnicas de utilização 
dos equipamentos. 

 

Ainda, acerca da correta informação que deve conter na rotulagem 

dos produtos destinados a consumo, deve haver cumprimento da norma sobre 

rotulagem nutricional de alimentos embalados. 

Quanto às providências do Regulamento Técnico de Produção do 

Camarão Pré-cozido e Salgado, ressalta o texto da Portaria nº 2275 de 

14/06/2013 da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará: 

 

Art. 13º. Quanto a rotulagem, aplica-se a regulamentação específica, 
devendo-se considerar, ainda, os seguintes requisitos:  

I - o nome do produto deve ser composto da espécie e das suas 
formas de apresentação e conservação:  

a) permite-se a indicação do nome comum da espécie, em 
substituição ao termo “camarão” ou sua indicação como aposto 
explicativo, logo abaixo da denominação de venda do produto;  

b) o nome comum da espécie deve ter referência em literatura técnica 
reconhecidamente aceita, a exemplo do Catálogo da INFOPESCA;  

II - Quando utilizado o conservante metabissulfito de sódio deve 
constar na rotulagem uma expressão que declare o emprego deste 
aditivo para orientação ao consumidor;  

III - A classificação dos camarões, quando indicada na rotulagem, 
deve atender o Anexo I da Portaria SDA/MAPA nº 457/2010. 

 

Conforme se depreende dos autos, o processo que envolve a 

disponibilização de produtos de origem animal aos consumidores, levado a 

efeito pelo empreendimento Requerido, envolve risco elevado de 

contaminação, porque em várias etapas do manejo há o franco 

descumprimento das Boas Práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado 

(peixes, mariscos, crustáceos) e por isso não pode ser tolerado pelo Poder 
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Público, por envolver a garantia da vida e da saúde da população afetada por 

essas práticas nocivas. 

2. 2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 

 

Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 

14, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

In casu, a rede de supermercados Nazaré é claramente responsável, 

já que presentes os pressupostos configuradores da responsabilidade civil 

objetiva, sem perquirição de culpa, portanto, conforme veremos a seguir. 

Induvidosamente estão presentes a conduta danosa no aspecto 

coletivo (descumprimento das normas higiênico-sanitárias), o resultado 

(afetação dos valores de uma sociedade) e a relação de causalidade (da 

conduta danosa se extrai o resultado nefasto para a sociedade).  

Formado o tripé da responsabilidade civil objetiva, a consequência é 

o dever de indenizar. 

Nessa linha de raciocínio o dano é “toda desvantagem que 

experimentamos em nossos bens jurídicos (patrimônio, corpo, vida, saúde, 

honra, crédito, bem-estar, capacidade de aquisição), do que resulta o direito a 

uma reparação em pecúnia sempre que decorrente da conduta (comissiva ou 

omissiva) de outrem”1. 

A presença de tais elementos, no caso em questão, é clara, e 

inequívoca, tendo em vista que efetivamente a empresa demandada 

                                                           

1   (cf J.E.Carreira Alvim reflexões sobre a responsabilidade civil médica. A tutela 

antecipada na ação de reparação. Erro médico. ADV – Seleções Jurídicas (COAD), São Paulo, 
Edição Especial, v. 3, p. 40-43, abr./2004) 



 

 

 

1ª e 3 ª Promotoria de Justiça do Consumidor 

 
 
 

35 
 

descumpriu deliberadamente a legislação em vigor, infringindo as normas que 

regulam a Política Nacional das Relações de Consumo quanto à efetiva 

proteção ao consumidor na oferta de produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme o 

artigo 4º, inciso II, “d”, do Código de Defesa do Consumidor. 

Na espécie, não se exige e nem se pode esperar que o consumidor 

adoeça concretamente para que se tenha configurada a violação do dever de 

segurança que se espera na oferta de produtos e serviços no mercado de 

consumo. 

Para a incidência do sistema protetivo do CDC basta a aptidão da 

conduta para gerar o dano à sociedade. Basta a exposição do consumidor a 

risco concreto de lesão à sua saúde e segurança (fato do produto), do que 

decorre o dano moral indenizável, por violação ao dever de não acarretar riscos 

ao consumidor. Nesse sentido já decidiu o STJ, no âmbito dos julgados a seguir 

ementado: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE GARRAFA 

DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU 

CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A 

RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. 

FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. 

VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO 

CONSUMIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGOS ANALISADOS: 4º, 8º, 12 e 

18, CDC e 2º, Lei 11.346/2006. 

(...) 

12. Tem-se, assim, a existência de um dever legal, imposto ao 

fornecedor, de evitar que a saúde e(ou) segurança do consumidor 

sejam colocadas sob risco. Vale dizer, o CDC tutela o dano ainda em 

sua potencialidade, buscando prevenir sua ocorrência efetiva (art. 8º 

diz “não acarretarão riscos”; não diz necessariamente “danos”). 

13. Desse dever imposto pela lei, decorre a responsabilidade do 

fornecedor de “reparar o dano causado ao consumidor por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos” 
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(art. 12, CDC). (RECURSO ESPECIAL Nº 1.424.304/SP 

(2013/0131105-5), Rel: NANCY ANDRIGHI, DJe 19.05.2014). 

 

(STJ-1088288) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E 

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MORAIS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE 

LEITE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL 

COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (Agravo em Recurso Especial nº 

1.343.283/RJ (2018/0201781-9), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 

02.10.2018). 

Não se desconhece que a segurança é um dever implícito a toda e 

qualquer relação de consumo e o seu descumprimento pode acarretar a 

responsabilidade do fornecedor, portanto, não se pode tolerar que uma 

empresa de elevado poder econômico como o Grupo Nazaré, que atua em um 

ramo essencial à vida (venda/distribuição de produtos destinados à 

alimentação humana), não priorize a segurança dos seus consumidores, uma 

vez que esse bem jurídico tutelado (alimento) é básico para a saúde dos 

consumidores. 

Ante o cenário de descumprimento deliberado e reiterado das Boas 

Práticas higiênico-sanitárias pela rede de Supermercados Nazaré, além das 

obrigações de fazer e não fazer que precisam ser impostas por decisão judicial 

para compelir o Requerido a fazer cumprir a legislação consumerista, há a 

necessidade de impor, também por decisão judicial, a reparação dos danos 

coletivos causados aos consumidores, uma vez que sobejamente 

configurados. 

2. 3 DO DANO MORAL COLETIVO 

Quanto ao dano moral, segundo Limongi França, é “aquele que, 

direta ou indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem assim a coletividade, 

sofre no aspecto não econômico dos seus bens jurídicos”. Na lição de 
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Neremias Domingo de Melo, “destaque-se que o legislador ordinário, ao instituir 

o Código de Defesa do Consumidor, foi coerente com as regras emanadas da:  

“Constituição Federal no que diz respeito aos danos morais, pois 
além de prever a efetiva reparação o fez sem nenhuma limitação, de 
tal sorte que podemos afirmar que a reparação por danos morais aos 
consumidores lesionados deve ser ampla, total e irrestrita, não se 
subordinando a nenhuma espécie de tarifamento ou limitação”.  

O autor supracitado, ao citar Carlos Alberto Bittar Filho, descreve o 

dano moral coletivo como “a injusta lesão da esfera moral de uma dada 

comunidade, ou seja, é a violação jurídica de um determinado círculo de 

valores coletivos”. (in Dano Moral no Direito Brasileiro, 2008, Ed. Saraiva, pag. 

65 e 73). 

No caso analisado, entendemos ser cabível a aplicação do artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a conduta da 

empresa Requerida, pela venda/exposição à venda de alimentos de origem 

animal em desacordo com os padrões higiênico-sanitários básicos, causa 

danos aos consumidores diretamente ou indiretamente atingidos.  

Assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor:  

 “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:  
VII: O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação dos danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos, assegurada a proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados.”  

Conforme se pode verificar nos autos, a empresa Requerida não se 

dispôs a assinar Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público 

para sanar as deficiências apontadas no Relatório de Vistoria Técnica nº 

116/2022 e n° 124/2022 realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 

do Ministério Público do Estado do Pará em conjunto com o Departamento de 

Vigilância Sanitária, o que revela, por um lado, que a empresa não tem 

interesse em adequar-se espontaneamente e, por outro, que recalcitra no 

cumprimento da Lei, de modo que o processo judicial para a determinação 
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coercitiva de cumprimento de Boas Práticas nas atividades desta se mostra 

caminho inevitável.   

A Lei n° 7.347/1985 estabelece, no artigo 3°, que: “A ação civil 

poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer”. 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 

8.078/1990, tornou-se possível veicular qualquer espécie de tutela jurisdicional, 

seja de natureza constitutiva, declaratória, mandamental e executiva, além do 

pedido condenatório.  

É o que se infere do artigo 83 do CDC: “Para a defesa dos direitos 

e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as 

espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. 

E, por essa razão, aqui se pleiteia o pedido de natureza indenizatória 

por danos morais coletivos, além da adequação das atividades da empresa 

Requerida dentro dos parâmetros sanitários em vigor para a área de alimentos. 

Além da previsão constitucional, no plano da legislação ordinária, o 

dano moral vem expresso no artigo 6° da Lei n° 8.078/90, que versam sobre os 

direitos básicos dos consumidores, nestes termos:  

“VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos;   

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos”. 

 

Inegavelmente, a demanda possui essência e contornos coletivos 

que merecem a devida explanação.  

O fato em tela trata de ofensa aos interesses coletivos, uma vez que 

os consumidores incorrem em erro ao contratar com a Requerida, acreditando 

que estão adquirindo produtos de origem animal/vegetal adequado para o 
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consumo, mas em verdade estão adquirindo alimentos com alto risco de 

contaminação pela manipulação inadequada e sem um protocolo sanitário que 

garanta a higidez dos produtos. 

Ressalte-se que a presente ação não visa à tutela de interesses 

individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, III, CDC), que se 

caracterizam pela divisibilidade do direito material. Para a defesa dos 

interesses individuais homogêneos, o CDC prevê o pedido de condenação 

genérica com o fim de os lesados se habilitarem no processo - demonstrando 

o dano sofrido a título individual. 

No caso em apreço, o espectro de proteção é mais abrangente, 

porque, independentemente dos danos causados a cada indivíduo, a 

coletividade também foi lesada, uma vez que o dano moral coletivo não se limita 

ao sofrimento psíquico ou à dor pessoal, tradicionalmente afeta à reparação 

das lesões individuais, pois a dor psíquica ou, de modo mais genérico, a 

afetação da integridade psicofísica da pessoa ou da coletividade não é 

pressuposto para caracterização do dano moral coletivo. 

O STJ, em vários precedentes, já estabeleceu as premissas para o 

reconhecimento do dano moral coletivo, senão vejamos: 

(STJ-1029768) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 

INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...). RECURSO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉBITO. PAGAMENTO 

ANTECIPADO. ART. 52, § 2º, DO CDC. VALORES ESSENCIAIS. 

LESÃO INTOLERÁVEL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. 

INOCORRÊNCIA. 1. (...). 4. O dano moral coletivo é categoria 

autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais 

atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), 

mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais 

titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de 

pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação 

indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; 

b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses 

direitos transindividuais. 5. Se, por um lado, o dano moral 

coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se 

configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos 
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concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará 

caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da 

sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e 

intolerável. 6. A lesão de interesses individuais homogêneos pode 

acarretar o comprometimento de bens e institutos jurídicos superiores 

cuja preservação é cara à própria comunidade, vulnerando, pois, 

valores fundamentais da comunidade, razão pela qual é passível, em 

tese, de reclamar a compensação de danos morais coletivos. 7. Na 

hipótese em exame, todavia, a lesão ao direito previsto no art. 52, § 

2º, do CDC não acarreta a violação de valores essenciais da 

sociedade e o não envio dos boletos necessários à quitação do 

débito, ainda que possa configurar negativa de vigência à lei de 

regência, não configura lesão intolerável a interesse individual 

homogêneo, razão pela qual não há dano moral coletivo a ser 

indenizado. 8. Recurso especial conhecido interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

conhecido e desprovido. (Recurso Especial nº 1.643.365/RS 

(2016/0327319-9), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 

07.06.2018). Sem destaques no original. 

(STJ-0856919) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DANO MORAL COLETIVO. SERVIÇO BANCÁRIO. TEMPO DE 

ESPERA EM FILA SUPERIOR A 15 OU 30 MINUTOS. 

DESRESPEITO A DECRETO MUNICIPAL RECONHECIDO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. INTRANQUILIDADE SOCIAL E FALTA DE 

RAZOABILIDADE EVIDENCIADAS. DANO MORAL COLETIVO 

CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. (...) b) "O STJ já estabeleceu as 

premissas para o reconhecimento do dano moral coletivo, não 

havendo que indagar - para a apreciação desse dano - sobre a 

capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir a dignidade da 

pessoa humana"; c) "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde 

da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, 

suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas é 

inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (REsp 

1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

26.02.2010)"; d) "O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral 

de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual 

de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto 

de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, 

mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o 

dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera 

extrapatrimonial de uma pessoa." (REsp 1.397.870/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10.12.2014)"; e) "Se, diante do caso concreto, for possível 

identificar situação que importe lesão à esfera moral de uma 

comunidade - isto é, violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de 
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vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, 

mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o 

dano moral coletivo. Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 

1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 07.10.2014, DJe 15.10.2014; REsp 

1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 24.09.2013, DJe 01.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 

06.09.2013; REsp 1.197.654/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 01.03.2011, DJe 08.03.2012"; f) (...). 

(EDcl no Recurso Especial nº 1.402.475/SE (2013/0299229-4), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 11.10.2017). 

 

Por sua vez, Carlos Alberto Bittar Filho define dano moral coletivo 

como “uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou 

seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores 

coletivos”. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção 

ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou 

menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente 

injustificável do ponto de vista jurídico.  

Tese defendida também por Leonardo de Medeiros Garcia, o qual 

reconhece plenamente “a possibilidade do ressarcimento por dano moral 

coletivo no Direito Brasileiro, para o qual os valores coletivos não se 

confundem com os valores dos indivíduos que formam a coletividade”. 

Com isso, percebe-se que a coletividade é passível de ser indenizada pelo 

abalo moral, independentemente dos danos individualmente considerados.  

Em síntese, no caso de interesses individuais homogêneos, o 

pedido de condenação é genérico e cada lesado buscará a sua reparação 

material ou moral, bastando provar o dano e o nexo causal na fase de 

habilitação.  

No tocante aos interesses difusos ou coletivos em sentido estrito, a 

indenização pelos danos morais coletivos se destina ao fundo previsto no artigo 

13 da Lei federal n.º 7.347/1985:   
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“Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou 
por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus 
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados."  

É que, diversamente dos individuais homogêneos, de natureza 

divisível, os difusos e coletivos são indivisíveis, daí a necessidade de se 

vincular a condenação em dinheiro ao fundo próprio.  

Nesse contexto, Hugo Nigro Mazzilli leciona que, “segundo a lei 

vigente, se o produto da indenização se referir a danos indivisíveis, irá 

para o fundo do art. 13 da LACP, e será usado de maneira bastante 

flexível, em proveito da defesa do interesse lesado ou de interesses 

equivalentes àqueles, cuja lesão gerou a condenação judicial”. 

Naturalmente, essa regra só vale para os interesses transindividuais 

indivisíveis, pois, se o proveito obtido em ação civil pública ou coletiva for 

divisível (no caso dos interesses individuais homogêneos), o dinheiro será 

destinado diretamente a ser repartido entre os próprios lesados.   

Daí decorre a função punitiva do dano moral coletivo que se traduz 

na possibilidade de sua reparação quando se tratar de situações 

potencialmente causadoras de lesão a um grande número de pessoas.  

Também, afigura-se presente o caráter pedagógico da condenação 

para que atos semelhantes não mais venham a ocorrer.  

É o que leciona Xisto Tiago de Medeiros Neto, para o qual, nesse 

passo, “à vista da função sancionatória da responsabilização incidente em 

face do ofensor, confere ao sistema jurídico ao órgão julgador, sob os 

limites da razoabilidade, a possibilidade de estabelecer a condenação 

consistente de pagamento de parcela pecuniária (o equivalente a uma 

reparação) destinada a um fundo previsto em lei, cujo valor seja bastante 

para expressar, à vista do caso concreto, uma eficaz reação punitiva, com 

a finalidade também pedagógico-preventiva”.  
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Em voto, no âmbito de Recurso Especial já citado alhures (STJ - 

Recurso Especial nº 1.424.304/SP (2013/0131105-5), Rel: Nancy Andrighi, DJe 

19.05.2014), a Exmª Sra. Ministra Nancy Andrighi observou: 

(...) 

26. Nesse compasso, a jurisprudência do STJ, incorporando a 

doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, 

conclui pela possibilidade de compensação independentemente da 

demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re 

ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade 

do ser humano. Assim, em diversas oportunidades se deferiu 

indenização destinada a compensar dano moral diante da simples 

comprovação de ocorrência de conduta injusta e, portanto, danosa. 

(...) 

“[...] em sede de responsabilidade civil, e, mais especificamente, de 

dano moral, o objetivo a ser perseguido é oferecer a máxima garantia 

à pessoa humana, com prioridade, em toda e qualquer situação da 

vida social em que algum aspecto de sua personalidade esteja sob 

ameaça ou tenha sido lesado. [...] o ‘objeto’ primordial de tutela do 

ordenamento é a pessoa humana, que se configura como ‘sujeito e 

ponto de referência objetivo’ da situação jurídica subjetiva que o 

envolve ou que lhe diz respeito. Há, tecnicamente, [...] uma ‘cláusula 

geral de tutela da pessoa’, estabelecida a partir do art. 3º, I, da 

Constituição Federal. [...] Nesse sentido, o dano moral não pode ser 

reduzido à ‘lesão a um direito da personalidade’, nem tampouco ao 

‘efeito extrapatrimonial da lesão a um direito subjetivo, patrimonial ou 

extrapatrimonial’. Trata-se sempre de violação da cláusula geral de 

tutela da pessoa humana [...]” (id. pg. 182). 

Por sua vez, Flávio Tartuce pondera que doutrinariamente a 

indenização por dano moral está revestida de um caráter principal reparatório 

e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, visando coibir novas 

condutas.  

Diante do caso concreto, o Ministério Público requer a condenação 

da rede Requerida em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de 

quantum indenizatório referente aos prejuízos morais suportados pela 

coletividade. 
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3 - DA TUTELA DE URGÊNCIA  

Não há dúvida de que as atividades desenvolvidas pela rede de 

Supermercados Nazaré, em descumprimento reiterado das Boas Práticas 

higiênico-sanitárias na área de alimentos, violando especialmente a RDC nº 

216-ANVISA e Portaria 1.428/93 -MS constituem-se em prática comercial 

abusiva, que viola o direito de toda uma população de consumir produtos em 

condições de higiene satisfatórias.  

Nessa situação, aplicável o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, segundo o qual 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.  

Tais requisitos encontram-se atendidos. O Procedimento 

Administrativo nº 000020-111/2022, que acompanha a inicial, contém provas 

irrefutáveis dos danos aos consumidores, revelando a efetiva inadequação e 

resistência às normas aplicadas às Boas Práticas na manipulação de alimentos 

de origem animal e vegetal pela rede de Supermercado Nazaré, o que somente 

pode ser obstado pela atuação do Poder Judiciário, eis que os outros 

mecanismos de controle administrativo não lograram êxito na solução do 

impasse. 

As provas existentes nos autos relevam várias infrações sanitárias e 

a necessidade de estancar as condutas nocivas levadas a efeito pela rede de 

Supermercados Requerida. 

Quanto ao fundado receio de difícil reparação, têm-se os danos à 

saúde pública e aos direitos dos consumidores, que incorrem em erro ao 

consumir produtos alimentícios, especificamente o pescado (peixes, mariscos, 

crustáceos), distribuídos em condições inadequadas nas unidades do 

Supermercado Requerido. 

4 – DOS PEDIDOS 
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Ante o amplamente exposto, o Ministério Público do Estado do 

Pará, por meio das Promotoras de Justiça signatárias, com base nos argumentos 

de fato e de direito narrado e, considerando suas atribuições constitucionais, 

requer: 

Liminarmente, inaudita altera pars, seja determinado ao 

Supermercado Requerido, para implementar em toda a sua rede de lojas, as 

medidas a seguir especificadas, sob pena de multa diária, a ser fixada por esse 

Douto Juízo, e demais medidas coercitivas em caso de descumprimento 

deliberado de decisão judicial: 

1. Que apresente, em 10 dias, cópia de todas as Licenças Sanitárias 

(Alvará Sanitário) expedidas pela Vigilância Sanitária para cada 

loja da rede de Supermercados Nazaré localizada em Belém/Pa, 

referentes aos anos de 2021 e 2022; 

2. Que providencie a contratação de Responsável Técnico, bem 

assim, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, às 

expensas do Requerido, perante o Conselho de Classe respectivo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, com equipe capacitada e treinada 

continuamente para garantir as Boas Práticas higiênico-sanitárias 

na área de alimentos em todas as lojas da rede de Supermercados 

Nazaré; 

3.  Que apresente Certidão de Regularidade Técnica de cada 

estabelecimento perante o Conselho de Classe respectivo, no 

prazo de 30 (trinta) dias; 

4. Que realize, IMEDIATAMENTE, a aquisição de termômetros para 

aferir a temperatura do pescado resfriado; 

5. Acondicionar adequadamente os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), de modo imediato; 

6. Colocar, IMEDIATAMENTE, na área de venda do pescado 

comercializado à granel as informações: nome do produto, marca, 
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quantidade, ingredientes, preço, procedência do pescado, data de 

fabricação, data de validade, lote e tabela nutricional; 

7.  Adquirir, IMEDIATAMENTE, luvas descartáveis para a 

manipulação dos produtos de Origem Animal comercializado à 

granel, evitando o uso contínuo dos utensílios pelos clientes; 

8.  Manter, IMEDIATAMENTE, as câmaras resfriadas e congeladas 

limpas, livres de condensação e mofo; 

9.  Apresentar o cronograma de higienização e sanitização das 

câmaras frias atualizados, de modo imediato; 

10.  Armazenar os alimentos corretamente no interior das câmaras 

frigoríficas distantes das paredes e afastados de condensadores e 

evaporadores, de modo imediato; 

11.  Retirar madeira, IMEDIATAMENTE, papelão e material em desuso 

da área de manipulação do pescado resfriado; 

12.  Não comercializar pescado resfriado e congelado impróprios para 

o consumo humano, ou seja, com os caracteres sensoriais (cor, 

odor e aparência) alteradas (IMEDIATAMENTE); 

13.  Substituir tábuas de corte danificadas, de modo imediato; 

14.  Eliminar, IMEDIATAMENTE, a comercialização de produtos 

cárneos expostos sem proteção em “ilhas” no supermercado, 

evitando que haja a manipulação do produto diretamente pelo 

consumidor; 

15.  Implementar, IMEDIATAMENTE, o manual de Boas Práticas de 

Fabricação e os Procedimentos Operacionais Padrão (POP); 

16.  Manter em local visível o certificado de controle de Pragas; 

17.  Apresentar a análise físico-química e microbiológica da água e 

gelo em escamas, de modo imediato; 

18.  A comercialização de pescado congelado à granel deverá ser 

realizada em expositores fechados mantendo a temperatura do 

alimento, de modo imediato; 
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19.  Adquirir, IMEDIATAMENTE, tampas para caneletas e ralo; 

20.  Realizar, IMEDIATAMENTE, a vedação das aberturas evitando o 

acesso de roedores; 

21.  Manter atualizado o certificado de limpeza e higienização dos 

reservatórios de água, de modo imediato; 

22.  Apresentar PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle 

dos Aparelhos de ar-condicionados) e análise da qualidade do ar, 

de modo imediato; 

23.  Organizar as câmaras de armazenamento de produtos congelados 

(prazo de 30 dias); 

24.  Substituir pallets ou outro utensílio de madeira das câmaras de 

armazenamento e das demais dependências do estabelecimento, 

de modo imediato; 

25.  Ordenar, IMEDIATAMENTE, o fluxo na área de manipulação do 

pescado resfriado evitando contaminação cruzada; 

26.  Reformar a área de manipulação do peixe resfriado, onde o piso, 

parede e teto deverão ser construído com material liso, resistente, 

impermeável e lavável e conservados, livres de rachaduras, trincas, 

goteiras, bolores e descascamentos (prazo de 60); 

27.  Realizar a reforma das câmaras de armazenamento de produtos 

resfriados e congelados (prazo de 90); 

28.  Que se abstenha, IMEDIATAMENTE, de comercializar produtos 

de origem animal ou vegetal sem registro nos órgãos de 

fiscalização (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará 

(ADEPARA) e no Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI); 

29.  Que se abstenha, IMEDIATAMENTE, de comercializar produtos 

de origem animal ou vegetal sem informações claras sobre sua 

origem, que impedem o acesso às informações básicas pelos 

consumidores, em violação ao Código de Defesa do Consumidor; 
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Quanto aos pedidos finais:   

 

1 – Seja julgada procedente a demanda, nos termos do art. 487, inciso 

I do CPC/15, condenando-se o Requerido em todas as obrigações de 

fazer e não fazer formuladas em sede de tutela de urgência, de modo 

que haja a adequação das atividades da empresa Requerida às Boas 

Práticas higiênico-sanitárias em todas as unidades da rede de 

Supermercados Nazaré localizadas em Belém/PA, com o fim de fazer 

cessar as condutas danosas à saúde pública e aos consumidores, 

conforme fartamente explanado nos autos; 

2 - Requer que seja fixada multa, a ser arbitrada por esse douto juízo, 

para o caso de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer 

pleiteadas. Acaso a multa se mostre insuficiente, que no âmbito do 

poder geral de cautela dos magistrados, sejam determinadas outras 

medidas adequadas e cabíveis para a efetivação da tutela provisória; 

3 – Seja a empresa Requerida citada para apresentar, se assim o 

desejar, contestação à presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, sob pena de 

revelia e demais cominações legais; 

4 – Protesta o autor pela produção de todos os meios de provas 

admitidas em direito, documentais, periciais, testemunhais; inclusive, 

a inversão do ônus da prova, nos exatos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do CDC; 

5 – A condenação da empresa Requerida ao pagamento das custas 

processuais e demais ônus da sucumbência, valores a serem 

depositados no Fundo Estadual de Direitos Difusos e Coletivos; 

6 – A condenação da empresa Requerida em danos morais 

coletivos, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para 
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a reparação das lesões e para a sanção dos lesadores, com a 

destinação de todos os valores ao Fundo Estadual de Direitos Difusos 

e Coletivos. 

Dá-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Nestes Termos. 

Pede e Espera Deferimento. 

Belém/PA, 07 de junho de 2022. 
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